
ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  05 ianuarie  2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei  Consiliului Local al oraşului Tg. 

Cărbunești.   

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul orașului  

cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul- aparatul permanent al consiliului local,  dl. Borcan Alin - 

contabilul șef și dna. Călugăru Mihaela - serviciul Urbanism și Gospodărire Urbană.     

        Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că sunt prezenţi 12 consilieri locali din cei 15 consilieri 

locali în funcţie convocaţi, absentând 3 consilieri locali - Popescu Nicolae, Miloșescu Gheorghe și Cîndea  

Mihaela.  

  Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune la vot următoarea ordine de zi: 

 -1. Proiect de hotărâre  privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

Dezvoltare a  Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017. 

  -2. Proiect de hotărâre  privind  prelungirea contractelor de închiriere  pe o perioadă de un an, conform art. 8 

alin. 5 din Legea nr. 152/1998, pentru  titularii de contracte   a căror perioada  de 5 ani încetează   si stabilirea 

chiriilor  la contractele ce au ca obiect  locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL,  pentru 

locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești,  pentru anul 2018.      

      Se aprobă cu 12 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul de 

hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a  

Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

    dl. Vârdarie Dumitru îl întreabă pe dl Borcan Alin cât timp se va merge cu acest deficit bugetar și care ar 

fi măsurile care trebuie întreprinse pentru ca acest deficit să fie zero.  Mai întreabă care va fi influența asupra 

bugetului local a creșterii salariilor cu 25% de la 1 ianuarie 2018, în condițiile în care impozitul pe venit scade 

de la 16% la 10%?  Întreabă dacă vor crește impozitele și taxele locale pe anul 2018?   

    dl. Borcan Alin - contabilul șef  îi răspunde că de fiecare dată când la sfârșitul anului bugetar se 

înregistrează excedent bugetar, adică sume necheltuite, automat conform legislației în vigoare, acest excedent  

devine deficitul anului bugetar următor, deci nu este vorba despre un adevărat deficit, adică să fie cheltuielile 

mai mari decât veniturile. Salariile la UAT Tg. Cărbunești nu sunt plătite din impozitele și taxele locale ci din 

cotele defalcate din impozitul pe venit și se vor face previziuni bugetare care să acopere aceste cheltuieli.  

   dl. primar Birău Dănuț îi răspunde că impozitele și taxele locale pentru anul 2018 au fost aprobate prin 

hotărâre de consiliu local și nu au fost majorate și nici nu vor fi majorate acum.  

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.        Se aprobă cu 12 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul de 

hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere  pe o perioadă de un an, conform art. 8 alin . 5 din 

Legea nr. 152/1998, pentru  titularii de contracte   a căror perioada  de 5 ani încetează   si stabilirea chiriilor  la 

contractele ce au ca obiect  locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL,  pentru locuințele 

situate în orașul Tg. Cărbunești,  pentru anul 2018. 

  dra. Sandu Simona propune un amendament la anexa nr. 3 - Contractul de locațiune și anume la art. 4 

alin.(3) să se prevadă  „și cazul în care se plătește o chirie mai mare decât cea legală atunci suma plătită în 

plus să fie restituită sau să se ia în calcul la chiria pe lunile următoare”.  

   Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune la vot amendamentul propus care se aprobă cu 12 voturi 

pentru.        Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre cu amendamentul aprobat anterior.       Se aprobă cu 12 voturi pentru. 

    dl. primar Birău Dănuț arată că pe data de 14 ianuarie 2018 la ora 12.00  îi așteaptă pe toți consilierii 

locali în sala de ședințe de la Primărie la discuții pe  tema fundamentării bugetului local pe anul 2018 și  

fiecare consilier să vină cu propuneri.    

     Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept pentru care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

               Ardelean Ion                                                                cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  31 ianuarie 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  pe luna ianuarie 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești.  

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul orașului  

cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. Borcan Alin - 

contabilul șef, Rădulea Daniela - biroul ADPP, Cocioabă Janina - Impozite și taxe locale  și   dl. Tîrziu 

Constantin - directorul spitalului.  

      Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că sunt prezenţi 14 consilieri locali din cei 15 

consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând  dl. Popescu Nicolae care este pe drum. 

        dl. primar Birău Dănuț arată că retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018, deoarece nu s-au primit toate 

sumele pentru învățământ de la Administrația Finanțelor Publice Gorj și totodată propune completarea 

ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea  

imobilului -monument istoric -  situat pe strada Eroilor nr. 14. Totodată având în vedere că este prezent în 

sală dl. Tîrziu Constantin - directorul spitalului solicită președintelui de ședință să înceapă ordinea de zi 

cu cel două proiecte de hotărâre care privesc Spitalul.  

   Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de 

hotărâre  privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea  imobilului -monument istoric -  situat 

pe strada Eroilor nr. 14.  Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

  Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei  și Statul de funcţii ale Spitalului Orășenesc de 

Urgenţă Tg. Cărbunești. 

-2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii spitalului din  „Spitalul Orăşenesc de 

Urgență  Tg. Cărbunești” în denumirea „Spitalul de Urgenţă Tg. Cărbunești”. 

-3. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 19 decembrie  2017. 

-4. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 21 decembrie  2017. 

-5. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 05 ianuarie 2018. 

-6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de închidere  a exercițiului bugetar 2017. 

-7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 

al primarului oraşului Tg. Cărbunești şi ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Tg. 

Cărbunești, judeţul Gorj pe anul 2018. 

-8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  Centrului 

Cultural și a Bibliotecii Orășenească  „Tudor Arghezi”.  

-9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2  la HCL nr. 129/2017 privind  stabilirea  

salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale  

„Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tg. Cărbunești,  

serviciilor publice și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești           

-10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Reţelei  şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 

2018-2019  pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj.  

-11. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi  fiscale  în conformitate cu Legea nr. 227/2015 - 

art. 456 alin.(2) lit.k și art 464 alin.(2) lit. j şi cu H.G. nr. 1/2016 cu modificările si completările 

ulterioare, pentru anul fiscal 2018.  

-12. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare  masă/lună - pentru mesele situate 

în exteriorul Copertinei metalice pentru comerț cu produse second-hand din strada Gării - Piața 

Agroalimentara Oraș Tg. Cărbunești. 

-13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 106 din 27.11.2017.   
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-14. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de închiriere pentru locuința de serviciu - ap. nr. 

1 din blocul 7, strada Pădurea Mamului Tg. Cărbunești.  

-15. Proiect de hotărâre  privind   prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 23617 din 

18.12.2007. 

-16. Proiect de hotărâre  privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 145 mp 

situat în imobilul Primăriei orașului Tg. Cărbunești către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea 

Gilortului” Tg. Cărbunești.  

-17. Proiectul de hotărâre  privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea  imobilului -

monument istoric -  situat pe strada Eroilor nr. 14.-18. 

-18. Adresa Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbunești nr. 287 din 15.01.2018 înregistrată la Primăria Tg. 

Cărbunești  la nr. 1030/15.01.2018.  

-19. Adresa Centrului Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii tradiționale Gorj nr. 817 din 

21.12.2017 înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești  la nr. 24.208/21.12.2017.  

-20. Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II/ 

2017.  

-21. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 14 voturi pentru.  

Se prezintă la lucrările ședinței consilierul local  Popescu Nicolae. 

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Organigramei  și Statul de funcţii ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. 

Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente. 

   dl. Miloșescu Gheorghe întreabă dacă sunt modificări față de statul de funcții aprobat anterior, dacă 

este vreo deosebire față de anul 2017, dacă sunt mai multe sau mai puține posturi?  Dacă totalul posturilor 

de la psihiatrie cele 15 paturi și 26 de posturi se referă la tot personalul sau numai la medici? Care este 

procentul de ocupare a paturilor din spital și dacă nu se poate prevede să funcționeze un cabinet 

stomatologic cu medic dentist în cadrul spitalului la care să aibă acces toți asigurații.  

   dl. Tîrziu Constantin îi răspunde că da sunt modificări pentru că sunt mai multe posturi la CPU și la 

medicii rezidenți, dar încă nu sunt la nivelul maxim permis de legislație. La Psihiatrie totalul posturilor se 

referă la întreg personalul, nu numai la medici. Procentul de ocupare a paturilor în spital este de 85%, 

conform legislației în vigoare. Există un post de medic dentist și chiar cabinet de chirurgie maxilo-facială 

cu program de la 8.00 - 15.00.  

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii spitalului din  „Spitalul Orăşenesc de Urgență  Tg. 

Cărbunești” în denumirea „Spitalul de Urgenţă Tg. Cărbunești” a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   dl. Tîrziu Constantin arată că așa cum a prezentat în adresa înaintată consiliului local, inițial spitalul  

s-a numit Spitalul de urgență Tg. Cărbunești așa cum este și avizul Ministerului Sănătății și deci se revine 

la această denumire inițială; speră ca prin această schimbare a denumirii să aibă acces mai ușor la 

fondurile bănești alocate de către minister așa cum a explicat în detaliu în adresa menționată mai sus.   

   dl. Miloșescu Gheorghe întreabă dacă au medici suficienți pentru spital.  

               I se răspunde de dl. Tîrziu că nu sunt medici suficienți.  

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și președintele de ședință dl. Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 19 decembrie  2017.  Se aprobă cu 42 voturi pentru și 1 abținere dna. Cîndea Mihaela-Mirela.  

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și președintele de ședință dl. Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din 

data de 21 decembrie 2017.   Se aprobă cu 11 voturi pentru și 4 abțineri - dl. Miloșescu Gheorghe,  dl. 

Vârdarie Dumitru, dna. Cîndea Mihaela-Mirela și dl. Popescu Nicolae.  
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      Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și președintele de ședință dl. Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din 

data de 05.01.2018.   Se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri - dl. Miloșescu Gheorghe,  dna. 

Cîndea Mihaela- Mirela și dl. Popescu Nicolae.  

    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea contului de închidere  a exercițiului bugetar 2017 a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

   dl. Miloșescu Gheorghe întreabă în legătură cu acest deficit,de ce sunt mulți bani care se iau din 

bugetul anului 2018 pentru plățile din anul 2017.  

   dl. Borcan Alin - contabilul șef  precizează că în situațiile anuale prezentate în anexe sunt trecute toate 

datele și totul este conform legislației în vigoare. 

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg. Cărbunești şi ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Tg. 

Cărbunești, judeţul Gorj, pe anul 2018,  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

  dl. Miloșescu Gheorghe întreabă cum se va proceda cu posturile vacante pe 2018 cum rămân acestea?   

  dl. Borcan Alin - contabilul șef  îi răspunde că aceste posturi nu sunt bugetate pentru anul 2018, cu 

excepția celor 2 posturi de asistenți personali pentru persoane cu handicap.  

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  Centrului Cultural și a 

Bibliotecii Orășenească  „Tudor Arghezi” a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

   dl. Miloșescu Gheorghe consideră că era bine ca cineva să fie prezent în ședință și să ne lămurească 

despre ce este vorba aici. Oricum apreciază că această funcție de conducere la această activitate privind 

cultura trebuie ocupată de către un om de cultură bine pus la punct și solicită să se pună astfel de criterii 

la selectarea  candidaților pentru această funcție.    

   dl. primar Birău Dănuț arată că a considerat ca cele două instituții de cultură - Centrul Cultural și 

Biblioteca, trebuie să fie sub coordonarea unei singure persoane asimilată funcției de conducere de șef 

birou,  mai ales că la data de 01.10.2018 speră ca să fie gata reabilitarea clădirii Casei de Cultură.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2  la HCL nr. 129/2017 privind  stabilirea  salariilor 

de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale  „Administrație”, 

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tg. Cărbunești,  serviciilor publice și 

instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești, a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.        

         Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea  Reţelei  şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019  pe 

raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente.        

         Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea hotărâre privind acordarea de facilităţi  fiscale  în conformitate cu Legea nr. 

227/2015 - art. 456 alin.(2) lit.k și art. 464 alin.(2) lit. j şi cu H.G. nr. 1/2016 cu modificările și 

completările ulterioare, pentru anul fiscal 2018,  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  
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   dl. Miloșescu Gheorghe consideră că trebuie făcut ceva pentru a scădea numărul acestor persoane 

beneficiare de ajutor social pentru că sunt locuri de muncă destule, dar aceștia nu vor să muncească.  

   dl. Ghiță Aurelian Dary apreciază că aceste persoane de etnie romă care beneficiază de ajutor social și 

au case au mașini și nu participă la activități și dă exemplu atunci când a turnat beton în Piață și nu a 

reușit să găsească 2-3 persoane să îl ajute, drept care a și trebuit să plătească pe alții să facă treaba.  

  Au loc controverse pe această linie între primarul orașului Birău Dănuț și consilierii dl. Miloșescu 

Gheorghe,  dl. Ghiță Aurelian Dary  și dl. Vârdarie Dumitru.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri dl. Miloșescu Gheorghe,  dna. Cîndea Mihaela-

Mirela și dl. Vârdarie Dumitru.   

    Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare  masă/lună - pentru mesele situate în 

exteriorul Copertinei metalice pentru comerț cu produse second-hand din strada Gării - Piața 

Agroalimentara Oraș Tg. Cărbunești  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente.  

   dl. primar Birău Dănuț arată că datorită numărului mare de cereri pentru mese acestea nu ajung și 

atunci a luat decizia de a monta și mese în exteriorul copertinei, pentru care taxa să fie la jumătate. 

Consideră că odată cu trecerea timpului vor rămâne mese libere.  

   dl. Ghiță Aurelian Dary apreciază că așa cum a spus și pentru mesele de sub copertină, taxa este cam 

mică drept pentru care se va abține de la vot.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere dl. Ghiță Aurelian Dary. 

    Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 106 din 27.11.2017  privind completarea Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești, a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.        

         Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința de serviciu - ap. nr. 1 din blocul 

7,  strada Pădurea Mamului Tg. Cărbunești, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

             Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 23617 din 18.12.2007, a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.        

         Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 16 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 145 mp, situat în 

imobilul Primăriei orașului Tg. Cărbunești către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea 

Gilortului”  Tg. Cărbunești, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier 

îl are în mapa cu documente.    Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 17 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea  imobilului -monument istoric -  

situat pe strada Eroilor nr. 14, imobil înscris în LMI 2015 la poziția 379, „Ansamblu urban”, strada 

Eroilor nr. 1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, proprietatea persoanelor fizice Viscopoleanu 

Veronica, Viscopoleanu George și Vuzitaș (fostă Viscopoleanu) Maria, a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

               Nefiind dezbateri îl supune aprobării. Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 18 al ordinii de zi - Adresa Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbunești nr. 287 din 

15.01.2018 înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești  la nr. 1030/15.01.2018  şi preşedintele de şedinţă dl. 

Ardelean Ion supune la vot solicitarea privind acordul consiliului local pentru închirierea spațiului 

pentru cabinet oftalmologic.    Se aprobă cu 13 voturi pentru, 1 abținere dl. Miloșescu Gheorghe, iar 

dna. Cîndea Mihaela-Mirela nu participă la vot.  
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     Se trece la punctul 19 al ordinii de zi -  Adresa Centrului Județean pentru Conservarea și 

promovarea Culturii tradiționale Gorj nr. 817 din 21.12.2017  înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești  la 

nr. 24.208/21.12.2017. 

   primarul orașului dl. Birău Dănuț prezintă contextul în care a dl. Cepoi și dl. Ion Popescu Brădiceni 

au lansat această idee,  cu ocazia Festivalului  E vremea Colindelor  și a premierii scriitorului Grigore 

Grigurcu; consideră că trebuie analizată și studiată această propunere și la finalizarea lucrărilor la parc se 

va transpune în practică.  

   Se trece la punctul 20 al ordinii de zi - Raportul privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2017.   Nu sunt dezbateri.   

   Se trece la punctul 21 al ordinii de zi - Declarații politice, întrebări, interpelări.  

         primarul orașului dl. Birău Dănuț  o invită pe dna. Dumitrașcu Maria directorul de la SC 

Salubris Gilort SRL să prezinte un bilanț al activității sale de când conduce această societate. 

       dna. Dumitrașcu Maria directorul de la SC Salubris Gilort SRL prezintă bilanțul.  

       primarul orașului dl. Birău Dănuț dorește să îi mulțumească doamnei Dumitrașcu pentru 

activitatea desfășurată în aceste 9 luni, apreciind că s-au făcut progrese importante în bunul mers al 

societății SC Salubris Gilort SRL și al activității de colectare a deșeurilor în general: s-au plătit datoriile 

la Polaris, s-a trecut la selectarea și valorificarea deșeurilor și multe altele.  

   dl. Miloșescu Gheorghe îi solicită doamnei Dumitrașcu ca într-o ședință viitoare a consiliului local să 

prezinte un buget al SC Salubris Gilort SRL pe anul 2018 și un Program de Investiții pe anul 2018. Mai 

întreabă dacă este bine ca mașina de gunoi să stea în parcarea din față de la marketul Marigab?   

  dl. Vârdarie Dumitru îi solicită doamnei Dumitrașcu ca odată cu bugetul pe anul 2018 să prezinte și 

situația economico-financiară a societății pe semestrul II/2017. 

    dl. Ghiță Aurelian Dary o felicită pe doamna Dumitrașcu pentru activitatea depusă; arată că la 

dumnealui la firmă reciclează 90% din deșeuri și tocmai de aceea solicită să stabilească un program ca o 

mașină de la SC Salubris să aibă program într-o zi,  să colecteze de la toți agenții economici aceste 

deșeuri selectate deja.  

  dna. Cîndea Mihaela-Mirela arată că o tânără din satul Pojogeni a decedat în Spania și solicită 

primarului și consiliului local să aprobe să i se acorde un ajutor de urgență în valoare de 1500 lei familiei 

pentru repatriere. 

  primarul orașului dl. Birău Dănuț îi răspunde că întâi trebuie să se aprobe bugetul local pe anul 

acesta.  

  dna. Drăghici Cristina solicită primarului,  ca pe viitor, având în vedere amenajarea Copertinei pentru 

vânzarea produselor second -hand  și stabilirea prin regulament a taxelor de utilizare a meselor pentru 

vânzarea hainelor second-hand,  să se interzică comercializarea produselor second-hand  pe trotuare și pe 

alei în alte zone ale orașului.  

     Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept pentru care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

               Ardelean Ion                                                                cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  05 februarie  2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei extraordinare a  Consiliului Local 

al oraşului Tg. Cărbunești.   

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, înlocuitorul 

secretarului orașului  cons.jr. Lungu Ana,  dl. Borcan Alin - contabilul șef, dl. Glodeanu Alin.    

        Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că sunt prezenţi 10 consilieri locali din cei 15 

consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând 5 consilieri locali - Popescu Nicolae, Miloșescu 

Gheorghe, Vârdarie Dumitru, Brujan Mihai Cosmin  și Cîndea  Mihaela-Mirela.   

  Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune la vot următoarea ordine de zi: 

 -1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea   Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești 

pe anul 2018. 

      Se aprobă cu 10 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind acoperirea aprobarea  Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe 

anul 2018  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

     dl. primar Birău Dănuț arată că sumele pentru  anul acesta sunt mai mici decât anul trecut, drept care 

Lista de investiții este mult subțiată ca sumă,  însă s-au păstrat obiectivele de investiții  în speranța că vor 

mai fi alocați bani și se vor putea demara proiectele de investiții respective. Speră să realizeze asfaltarea 

drumului de la Comănești,  unde s-a alocat inițial suma de 50.000 lei, din care să se facă întâi proiectarea 

și apoi prin rectificare să se aloce diferența sumelor de bani necesare pentru realizarea lucrării de 

reabilitare a drumului. Solicită ca în buget la învățământ la capitolul 20.02 unde este trecută suma de 

35.000 lei, dl. Borcan Alin să precizeze că pe lângă Repararea acoperișului de la Grădinița „T. Arghezi” 

să fie cuprinsă și Reabilitarea Corpului A de la școală, cuprinzând  manopera și materialele;  de asemenea 

pentru protocolul cu Zefirul s-a alocat inițial suma de 5.000 lei urmând ca diferența să fie alocată pe 

parcursul anului bugetar  la rectificări. Sunt multe cheltuieli anul acesta inclusiv cu tichetele de vacanță 

care sunt obligatorii prin lege; tocmai de aceea a propus ca norma de hrană la Poliția locală să fie plătită 

doar 5 luni din anul 2018.  

    dl. Borcan Alin - contabilul șef  arată că nu s-a putut aproba Bugetul local în ședința ordinară din 

31.01.2018 pentru că nu au venit sumele pentru spital și pentru învățământ, inclusiv prin decizie a 

Administrației Finanțelor Publice Gorj; față de cele prezentate anterior în Nota de informare de astăzi na 

prezentat toate date și informațiile necesare consilierilor locali pentru aprobarea Bugetului local pe anul 

2018. Precizează că toate aceste sume sunt estimate și sperăm ca la data de 30 iunie 2018 Guvernul, așa 

cum este stipulat, în Legea bugetului pe anul 2018, să facă rectificările bugetare necesare în vederea 

asigurării sumelor din bugetele locale la fel ca la data de 31.12.2017.      

  Precizează că bugetul local este întocmit și prezentat consiliului local așa cum prevăd actele normative 

în vigoare, pe secțiuni de funcționare și de dezvoltare, pe titluri, capitole, articole și aliniate așa cum 

trebuie aprobat prin vot de către consilierii locali.  

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre  privind aprobarea Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018, pe 

secțiuni de funcționare și de dezvoltare, pe titluri, capitole, articole și aliniate.     

        Se aprobă cu 10 voturi pentru. 

          Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept pentru 

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                   Ardelean Ion                                                                cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 

 

 

    

 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  28 februarie 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  pe luna februarie 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești.  

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul orașului  

cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. Borcan Alin - 

contabilul șef, Rădulea Daniela - biroul ADPP, Călugăru Mihaela și Luntraru Cristian de la serviciul 

Urbanism, amenajarea teritoriului și gospodărire urbană și Stoican Angela - șef serviciu în cadrul 

Direcției de Asistență Socială. 

      Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că sunt prezenţi 13 consilieri locali din cei 15 

consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând  dl. Brujan Mihai Cosmin și dra. Sandu Simona Elena 

care sunt plecați din localitate. 

     dl. primar Birău Dănuț arată că retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind transmiterea 

dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp situat în strada Pieții, nr. 39, oraș Tg. 

Cărbunești, județul Gorj. 

    Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  din data de 31 ianuarie 2018. 

-2. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  din data de 05  februarie 2018. 

-3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

-4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor 

aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al orașului Tg-Cărbunești, 

județul Gorj. 

-5. Proiect de hotărâre privind repartiția unui număr de  4  locuințe  - apartamente ANL  situate în orașul 

Tg. Cărbunești. 

-6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, 

destinate închirierii,  propunerile privind ordinea si modul de soluționare a cererilor. 

-7. Proiect de hotărâre privind modificarea și înlocuirea Anexei la  HCL nr. 108 din 27.11.2017 privind 

completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Tg. Cărbunești.    

-8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea 

închirierii a spațiului în suprafață de 30 mp „Sector Lactate” , situat în Piața Agroalimentară, oraș Tg. 

Cărbunești, județul Gorj.   

-9. Proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzului marca Fiat, tip Ducato, cu numărul de 

înmatriculare GJ 09 PRC, pentru transportul participanților din cadrul  Școlii Gimnaziale „George 

Uscătescu”,  Colegiului Național „Tudor Arghezi” și  Clubului Sportiv „Gilortul” Tg Cărbunești la 

competiții sportive și la manifestări cultural-artistice.  

-10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de 

asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești”. 

-11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică  al orașului Tg. 

Cărbunești. 

-12. Raportul privind inventarierea anuală a patrimoniului orașului Tg. Cărbunești.  

-13. Raportul primarului orașului privind situația economică și socială a orașului Tg. Cărbunești pe anul 

2017.  

-14. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 13 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl. Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 31.01.2018.   Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
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    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și președintele de ședință dl. Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din 

data de 05.02.2018.   Se aprobă cu 9 voturi pentru și 4 abțineri - dl. Miloșescu Gheorghe,  dna. Cîndea 

Mihaela- Mirela, dl. Vârdarie Dumitru  și dl. Popescu Nicolae.  

    Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente.   

      dl. Miloșescu Gheorghe întreabă ce solicitări cuprind referatele menționate în preambulul proiectului 

de hotărâre, deoarece nici în raportul de specialitate nu se spune nimic despre aceste solicitări și de ce nu 

s-au  solicitat aceste sume atunci când s-a întocmit  bugetul inițial.   

      dl. Borcan Alin - contabilul șef  îi răspunde că bugetul local după cum rezultă din proiectul de 

hotărâre și din anexe nu crește și nu scade, este vorba doar despre redistribuirea anumitor sume în cadrul 

aceluiași capitol bugetar; referatele privesc nevoi de finanțare ale celor care le-au făcut și nu puteau fi 

cunoscute la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru că oricum solicitări sunt multe, dar 

nu toate pot fi satisfăcute; este vorba de necesități de funcționare și anume o imprimantă la  

compartimentul juridic, un monitor la biroul agricol și plata unei facturi la SVSU;   

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 13  voturi pentru.   

    Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor 

tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al orașului Tg-Cărbunești, județul Gorj  a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

                   Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind repartiția unui număr de  4  locuințe  - apartamente ANL  situate în orașul Tg. 

Cărbunești  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente.   

      dna. Drăghici Cristina solicită să se găsească o soluție pentru modificarea datei de plată a chiriei 

pentru chiriașii ANL având în vedere că s-a modificat data de plată a salariilor în învățământ.   

      dna. Călugăru Mihaela îi răspunde că se va găsi o rezolvare,  dar să facă o solicitare scrisă și 

probabil se va face un act adițional la contractul de închiriere.  

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 13  voturi pentru.   

     Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate 

închirierii,  propunerile privind ordinea si modul de soluționare a cererilor a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.     

        Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind modificarea și înlocuirea Anexei la  HCL nr. 108 din 27.11.2017 privind completarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg 

în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.     

        Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a 

spațiului în suprafață de 30 mp „Sector Lactate” , situat în Piața Agroalimentară, oraș Tg. Cărbunești, 

județul Gorj a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente.   

      dl. Ghiță Aurelian-Dary propune ca prețul de pornire la licitație să fie de 32 lei/mp/lună.  

   Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării amendamentul dl. Ghiță privind prețul,  

însă numai dl. Ghiță Aurelian Dary votează pentru, deci amendamentul nu este aprobat.  
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          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre în forma prezentată de primarul orașului.  

        Se aprobă cu 12  voturi pentru și 1 vot împotrivă -  dl. Ghiță Aurelian Dary.   

    Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind utilizarea microbuzului marca Fiat, tip Ducato, cu numărul de înmatriculare GJ 09 

PRC, pentru transportul participanților din cadrul  Școlii Gimnaziale „George Uscătescu”,  Colegiului 

Național „Tudor Arghezi” și  Clubului Sportiv „Gilortul” Tg Cărbunești la competiții sportive și la 

manifestări cultural-artistice, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. 

     Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de asistență 

Socială din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.         

      Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică  al orașului Tg. Cărbunești a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

   dl. Miloșescu Gheorghe arată că a studiat acest plan de ordine și siguranță publică și una din sarcini 

este verificarea autorizațiilor de construcție, de aceea  solicită ca la viitoarea ședință de consiliu local să 

prezinte o situație a construcțiilor edificate pe raza orașului cu autorizație de construcție sau fără 

autorizație de construcție și care au fost măsurile dispuse de aceștia pe această linie în cazul celor fără 

autorizație de construcție; au multe atribuțiuni inclusiv pe linia protecției mediului, pe linia activității 

comerciale, însă  apreciază că personalul poliției locale trebuie să se implice mai mult și să își facă 

datoria în toate domeniile de activitate; crede că cei de la poliția de la circulație  trebuie să desfășoare și 

activitatea de prevenire a contravențiilor, nu numai de sancționare a acestora.  

   dl. Luntraru Cristian îi răspunde că s-au făcut verificări în teren și s-au aplicat 4 amenzi pentru 

ridicarea imobilelor fără autorizație de construcție, dispunându-se intrarea în legalitate.   

   dl. primar Birău Dănuț  apreciază că personalul Poliției locale își face treaba și arată că în fiecare 

dimineață aceștia sunt prezenți în intersecție la școala generală, pentru a asigura siguranța elevilor la 

traversarea străzilor; de asemenea fac parte din patrulele mixte cu poliția orașului, lucrează și ziua și 

noaptea; în  general își îndeplinesc atribuțiunile de serviciu.  

   dna. Drăghici Cristina consideră că este loc de mai bine în activitatea Poliției locale și dă exemplu 

faptul că o dată l-a sunt pe dl. Stăncioi pentru a-i arăta o persoană care arunca gunoi menajer în locuri 

nepermise și să o sancționeze,  însă nu a venit la locul indicat.  

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 13  voturi pentru.   

      Se trece la punctul 12 al ordinii de zi - Raportul privind inventarierea anuală a patrimoniului 

orașului Tg. Cărbunești.   Nu sunt dezbateri.   

      Se trece la punctul 13 al ordinii de zi - Raportul primarului orașului privind situația economică și 

socială a orașului Tg. Cărbunești pe anul 2017.   Nu sunt dezbateri.   

      Se trece la punctul 14 al ordinii de zi - Declarații politice, întrebări, interpelări.  

        dl. Ghiță Aurelian - Dary  arată că a văzut că cei de la  SC Salubris Gilort SRL au ridicat o 

jumătate de mașină de gunoi numai cu haine vechi aruncate de cei care le comercializează la piața 

second-hand și solicită să se facă ceva în acest sens, să nu se mai arunce aceste haine. 

         primarul orașului dl. Birău Dănuț  arată că începând cu data de mâine  se va plăti taxa de 

utilizare a meselor din piața second-hand și din acești bani se vor achita și  aceste servicii de salubrizare. 

      Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion solicită propuneri pentru președintele de ședință pe lunile 

martie, aprilie și mai 2018.  

   Dl. Ciora Dorel o propune pe dna. Drăghici Cristina Florentina,  care este aleasă cu 13 voturi pentru. 

        Preşedintele de şedinţă dl. Ardelean Ion  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept pentru 

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

               Ardelean Ion                                                                cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  28 martie 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  pe luna martie 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești.  

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul orașului  

cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. Borcan Alin - 

contabilul șef, Rădulea Daniela - biroul ADPP, Călugăru Mihaela de la serviciul Urbanism, amenajarea 

teritoriului și gospodărire urbană. 

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că sunt prezenţi 14 consilieri locali 

din cei 15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând  dl Popescu Nicolae.   

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune la vot completarea ordinii de zi 

cu un punct și anume Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al orașului (parcarea și rigola - strada Trandafirilor). Se aprobă cu 14 voturi pentru.  

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 28 februarie 2018. 

-2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

-3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018.  

-4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pe anul 2018. 

-5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri proprietate 

publică și privată a orașului Tg. Cărbunești către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,Valea 

Gilortului”  Tg. Cărbunești. 

-6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințele pentru tineri, destinate 

închirierii. 

-7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg. Cărbuneşti, anul 2018.   

-8. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești.    

-9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  

în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”. 

-10. Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești (parcarea și rigola - strada Trandafirilor).  

-11. Adresa nr.  602858 din 14.03.2018 din partea ANRSC - AT SUD VEST OLTENIA, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 4883 din 14.03.2018.   

-12. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

                     Se aprobă cu 14 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dna Drăghici Cristina-Florentina 

supune aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 28.02.2018. Se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri - dl Brujan             

Mihai-Cosmin și dra Sandu Simona-Elena, care nu au fost prezenți la ședința respectivă.   

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

        dl primar Birău Dănuț  arată că rectificarea vizează adăugarea la venituri a surplusului de 296.000 

lei, din cote defalcate din impozitul pe venit, sumă care a fost dirijată spre Lista de investiții, respectiv 

drumul DC 20 de la Comănești- 115.000 lei, parcările de la blocuri, punctul de transformarea de la Parcul 

Stejeret, suplimentarea sumelor de la deszăpeziri cu suma de 20.000 lei având  în vedere ultimele  ninsori, 
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refacerea parchetului de pe holurile Primăriei - 16.500 lei, la biserici - 9.000 lei, la ajutoare sociale 2.000 

lei, restul de bani fiind alocați pentru acoperirea diferitelor nevoi, conform referatelor întocmite. De 

asemenea rectificarea vizează și creșterea cu 78.000 lei a veniturilor din taxa de salubrizare. Despre 

modificarea bugetului va vorbi contabilul șef dl Borcan Alin.     

      dl Borcan Alin - contabilul șef arată că rectificarea este conform legii și s-a făcut  la sfârșitul 

primului trimestru, urmând ca la fiecare sfârșit de trimestru să se facă astfel de analize; arată că față de 

materialele primite inițial au mai intervenit unele modificări care au fost prezentate consilierilor astăzi 

înaintea ședinței; aceste modificări sunt între alineate și titluri  cu influență zero și se fac pentru a achita 

anumite sume stabilite prin hotărâri judecătorești la capitolele Autorități publice, la Poliția Locală și la 

Cultură; acestea vor fi plătite o dată cu salariile , care se vor lua înainte de Paști.     

   dl Miloșescu Gheorghe întreabă de unde vin aceste sume, din cote defalcate? La investiția 

Branșamente utilități(energie electrică) Parc Stejeret de ce nu s-a ținut cont de la început că nu ajung 

banii alocați respectiv 30.000 lei  și care este suportul pentru alocarea acum a sumei totale de 72.000 lei, 

există o fundamentare,  un deviz, care sunt taxele,  acum ajung acești bani sau se vor mai aloca în altă 

ședință alții; la fel și la drumul de la Comănești inițial s-a alocat o sumă și acum s-a suplimentat cu 

115.000 lei față de 5.000 lei inițial; astfel, consideră că aceste sume, alocate inițial în programul de 

investiții, nu sunt reale, sunt trecute fără nici o fundamentare,   pentru că se tot fac suplimentări; apreciază 

că este dreptul consilierilor să întrebe și să li se prezinte date despre toate sumele alocate diverselor 

investiții și fundamentarea acestor sume.   

         Se prezintă la lucrările ședinței la ora 16.10 dl Popescu Nicolae.   

   dl primar Birău Dănuț  îi răspunde că toate lucrările de investiții se fac în conformitate cu legea pe 

bază de proiecte, iar achiziția se face pe SEAP cu respectarea legii, cu viză de la contabilul șef și cu viză 

de legalitate de la secretarul orașului, iar toți cei care semnează răspund de cheltuire banilor; 

suplimentarea sumelor alocate inițial este legală și se fac aceste suplimentări pentru că nu au existat inițial 

toate sumele necesare, dar trebuia să fie prinsă lucrarea de investiție respectivă; la Drumul de la 

Comănești se vor tot suplimenta sumele de bani  până la atingerea sumei de 5 miliarde lei vechi.    

      dl. Borcan Alin - contabilul șef  îi răspunde că datorită faptului că inițial s-au primit adrese de la 

Finanțele Județene Gorj cu anumite sume, mai mici cu aproximativ 10 miliarde de lei vechi, față de 

prognozările noastre,  așa au fost prinse în buget și nu au putut fi acoperite toate lucrările de investiții, așa 

că au fost trecute sume mai mici, în ideea că în măsura în care se vor face rectificări pe plus și vor crește 

veniturile să poată fi suplimentate sumele până la realizarea în totalitate a investiției.  

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre cu completările și precizările prezentate astăzi prin Nota de informare a 

contabilului șef  Borcan Alin .   

             Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

       Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate 

al primarului orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

    dl Miloșescu Gheorghe  arată că este invocat în raportul de specialitate un referat al dl Luntraru 

Cristian,  privind transformarea acestui post din  inspector superior în inspector asistent, deci o degradare 

a acestuia  și întreabă care este rațiunea de a face un post inferior? Însemnă că nu se dorește performanță 

în Primărie mai ales că acum salariile sunt foarte bune în primărie.          

    dl primar Birău Dănuț  îi răspunde că odată cu ieșirea la pensie a dnei Surlea Iulia acest post a 

devenit vacant; ocuparea posturilor de funcționar public se poate face prin concurs sau prin transfer de la 

altă instituție publică; pentru acest post arată că dorește să aducă pe cineva forte bine pregătit,  prin 

transfer de la altă instituție publică; postul de inspector superior presupune o vechime foarte mare și nu 

crede că ar fi venit cineva cu o astfel de vechime  și atunci de aceea se propune transformarea postului în 

inspector asistent.  

    dl Ghiță Aurelian Dary arată că l-a întrebat pe dl Luntraru de ce a cerut acest lucru și i s-a spus că 

este normal să vină cineva tânăr, dornic să muncească și care să preia de aici frânele și să continue 

activitatea, nu să vină cineva care să se pensioneze imediat, mai ales că în compartimentul respectiv 

există un post de inspector superior care este ocupat. 
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    Au loc controverse între dl Ghiță Aurelian Dary și  dl Miloșescu Gheorghe  pe această temă.  

    La întrebarea primarului orașului Birău Dănuț dacă este legală transformarea postului din inspector 

superior în inspector asistent, cons. jr.  Văduva Paul  arată că este legală această transformare, însă 

oportunitatea este  la latitudinea majorității consilierilor locali, pentru că o astfel de hotărâre, ca oricare 

alta de altfel, se adoptă cu votul majorității consilierilor locali.  

         Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 14  voturi pentru și 1 vot împotrivă - Miloșescu Gheorghe.  

         Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-

Florentina arată că Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pe 

anul 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente.   

    dl Ghiță Aurelian Dary întreabă câte clase sunt la școala generală și dacă se poate  diminua numărul 

acestor burse, pentru că i se par foarte mici și poate ar putea astfel să fie mai mare cuantumul acestora.  

    dl primar Birău Dănuț  îi răspunde  că bursele sunt stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului 

Ministrului educației pentru toți elevii cu media peste 8,50, iar suma alocată este stabilă de la începutul 

anului în bugetul local, respectiv 30.000 lei pe școală și că acestea sunt acum posibilitățile bugetului local 

pentru că pentru școli mai trebuie alocați bani, tot din bugetul local, și pentru alte cheltuieli cum sunt  

decontarea navetei cadrelor didactice, analizele medicale pentru cadrele didactice,  bani pentru igienizări,  

pentru autorizări PSI, pentru protecția muncii și altele.   

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

     Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind aprobarea  transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri proprietate 

publică și privată a orașului Tg. Cărbunești către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,Valea 

Gilortului”  Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier 

îl are în mapa cu documente.   

    dl Miloșescu Gheorghe  întreabă dacă s-a finalizat contractul care a fost valabil până acum și dacă 

această transmitere gratuită este legală? 

    secretarul orașului cons. jr. Vlăduț Grigore Alin îi răspunde că da, conform art. 124 din legea nr. 

215/2001,  este legală,  pentru că este vorba despre o asociație fără scop lucrativ, așa cum este Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului”  și pe perioadă determinată, respectiv 10 ani.  

      Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a   locuințele pentru tineri, destinate 

închirierii  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente.        Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului de măsuri pentru gospodărirea şi 

înfrumuseţarea oraşului Tg. Cărbuneşti, anul 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

    dra Sandu Simona Elena arată că în Programul de măsuri la punctul III  este trecută greșit data de 

31.04.2018 în loc de 30.04.2018. 

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre cu corectarea greșelii semnalate.  Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier 

îl are în mapa cu documente.    Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. 

Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.     

-3- 



 

        Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al orașului Tg. Cărbunești (parcarea și rigola - strada Trandafirilor) a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

    Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Adresa nr.  602858 din 14.03.2018 din partea ANRSC - AT 

SUD VEST OLTENIA, înregistrată la instituția noastră cu nr. 4883 din 14.03.2018.   

         Nu sunt dezbateri.  

   Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări.  

     dl. Ghiță Aurelian-Dary aduce la cunoștință că la Piață, la copertina second-hand sunt numai 

reclamații de la persoanele de etnie romă, în sensul că acoperișul este prea sus și intră ploaia, zăpada și de 

aceea solicită ca de acum înainte proiectele de investiții să fie prezentate și consilierilor locali sub formă 

de schiță, planșă  sau prin proiectare pe un ecran cu videoproiector,  pentru a fi analizate și făcute 

propuneri de îmbunătățire. Mai întreabă dacă proiectul de hotărâre scos de pe ordinea de zi data trecută 

mai este pus pe ordinea de zi a ședinței sau nu, pentru că s-a vehiculat că este dumnealui împotriva  

acestui proiect, însă dumnealui doar  a dorit o majorare a prețului?  

         primarul orașului dl. Birău Dănuț îi răspunde că urmează ca cei de acolo să își facă lucrările de 

cadastru și când vor fi gata acestea  se va prezenta și proiectul de hotărâre în ședința de consiliu local, 

însă prin hotărâre nu se poate încălca legea.  

  dl Miloșescu Gheorghe arată că a solicitat ca cei de la Poliția Locală să prezinte o situație cu 

construcțiile executate fără autorizație de construcție și ce măsuri s-au luat, dar vede că nu au prezentat un 

astfel de document.   

      primarul orașului dl. Birău Dănuț îi răspunde că  în anul 2018 au fost aplicate 4 amenzi 

contravenționale în cuantum de 1000 lei fiecare pentru edificarea unor construcții fără documentele 

necesare și s-au stabilit termene pentru intrarea în legalitate.   

      dl Vârdarie Dumitru   semnalează faptul că pe drumul județean Tg. Cărbunești - Țicleni sunt  mulți 

arbori aplecați peste partea carosabilă, care se pot rupe și pun în pericol siguranța circulației rutiere și de 

aceea solicită să se ia legătura cu cei de la Consiliul Județean Gorj - Secția drumuri și Poduri și alte  

instituții pentru toaletarea acestor copaci;  de asemenea în Parcul de peste stradă de fostul Hotel „Gilort” 

sunt 2 pini lungi căzuți care trebuie ridicați; revine cu solicitarea ca SC Salubris Gilort SRL să prezinte o 

încheiere financiară a anului 2017,  odată cu prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.   

      primarul orașului dl. Birău Dănuț îi răspunde că le cunoaște aceste probleme și le are în atenție în 

vederea rezolvării în perioada imediat următoare.  

        Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că ordinea de zi a fost epuizată, 

drept pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

 Drăghici Cristina-Florentina                                                  cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  16 aprilie 2018,  ora 12.00  în cadrul şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești.  

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul orașului  

cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local, dl. Borcan 

Alin - contabilul șef.    

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că sunt prezenţi 11 consilieri locali 

din cei 15 consilieri locali în funcţie convocaţi și 4 absenți -  Popescu Nicolae, Vârdarie Dumitru, Cândea 

Mihaela-Mirela și Miloșescu Gheorghe.   

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune la vot următoarea ordine de zi: 

          -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 28 martie 2018. 

         -2. Proiect de hotărâre  privind modificarea și înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2  la HCL nr. 28 din 

28.03.2018 privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului                  

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

                    Se aprobă cu 11 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dna Drăghici Cristina-Florentina 

supune aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 28.03.2018. Se aprobă cu 11 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind modificarea și înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2  la HCL nr. 28 din 

28.03.2018 privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului                  

Tg. Cărbunești pe anul 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente.   

      dl Borcan Alin - contabilul șef arată că modificarea și înlocuirea acestor anexe se datorează faptului 

că, în conformitate cu ultimele prevederi legale, comunicate de către Direcția Finanțelor Publice Gorj, 

sumele în plus din cotele defalcate din impozitul pe venit vor putea fi prinse în bugetul local doar prin 

decizie a Finanțelor Publice Gorj, după semestrul I al anului. În această situație s-au găsit alte surse de 

creștere a veniturilor exact cu aceeași sumă 296.000 lei,  acesta fiind singura modificare a anexelor, fără 

să se umble pe cheltuieli în bugetul local.  

    dl Ghiță Aurelian Dary întreabă dacă vom mai primi sau nu acești bani? 

    dl Borcan Alin - contabilul șef îi răspunde că da, îi vom primi prin decizie, după primul semestru al 

anului. Oricum cei de la Finanțele Publice Gorj nu pot să îi ia de la UAT Tg. Cărbunești.  

    dl primar Birău Dănuț  arată că da o să îi primim acești bani; este bine că s-au găsit alte surse de 

creștere a veniturilor și nu a fost nevoie să umblăm pe cheltuieli.  

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 11 voturi pentru.   

 

        Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că ordinea de zi a fost epuizată, 

drept pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

 Drăghici Cristina-Florentina                                                  cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 

 

 

 

 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  25 aprilie 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  pe luna aprilie  2018 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești.  

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul orașului  

cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. Borcan Alin - 

contabilul șef, Rădulea Daniela - biroul ADPP, Luntraru Cristian și Călugăru Mihaela de la Serviciul 

Urbanism, amenajarea teritoriului și gospodărire urbană,  Stăncioi Nicolae- coordonator Poliția Locală și 

Fetițoiu Valentin - șef birou RUNOS la Spitalul de Urgență Tg.Cărbunești.  

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că sunt prezenţi 14 consilieri locali 

din cei 15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând  dl Popescu Nicolae.   

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune la vot completarea ordinii de zi 

cu un punct și anume Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  

oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 

„ADIA-Gorj”.            Se aprobă cu 14 voturi pentru.  

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune la vot următoarea ordine de zi: 

  -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 16 aprilie  2018. 

-2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

-3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a două locuințele pentru tineri, destinate închirierii. 

-4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești.    

-5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 97 

din 31 octombrie 2006 .   

-6. Proiect de hotărâre privind inventarierea terenului în suprafață de 875 mp în domeniul public al 

orașului al orașului Tg. Cărbunești.  

-7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești.   

-8. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  

în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”.   

-9. Raportul de control privind rezultatele verificărilor efectuate la nivelul Spitalului Orășenesc de 

Urgență Tg. Cărbunești,  transmis de Ministerul Sănătății cu adresa nr. 14882 din 20.03.2018 înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 5721 din 27.03.2018.   

-10. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

                   Se aprobă cu 14 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dna Drăghici Cristina-Florentina 

supune aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 16.04.2018, cu corectarea numărului de voturi pentru la aprobarea ordinii de zi, 

respectiv 11 în loc de 14,  eroare  semnalată de către dra Sandu Simona Elena.  

       Se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri - Vârdarie Dumitru, Cândea Mihaela-Mirela și 

Miloșescu Gheorghe, care nu au fost prezenți la ședința respectivă.  

    dl primar Birău Dănuț arată că în sală sunt prezenți, la solicitarea consilierilor locali, dl Stăncioi 

Nicolae de la Poliția Locală și dl Luntraru Cristian de la Serviciul Urbanism și amenajarea teritoriului și 

având în vedere că aceștia au participat toată ziua  la o acțiune de verificare pe strada Pieții cu Poliția 

Județeană, solicită președintelui de ședință și consilierilor locali să fie de acord să li se pună acestora 

întrebările din partea consilierilor, aceștia să răspundă și apoi să poată să plece din ședință.   

    Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina și consilieri locali sunt de acord cu 

solicitarea dl primar Birău Dănuț.  
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      dl Miloșescu Gheorghe arată că în ceea ce privește activitatea Poliției Locale a solicitat un raport 

scris pe anul 2017 privind, în primul rând, situația construcțiilor fără autorizație de construcție și în al 

doilea rând, pe linia curățeniei în oraș, pe zonele verzi, pe cursurile de apă;  raportul anual prezentat de 

Poliția Locală nu cuprinde aceste date; face precizarea că aceste informări trbuie prezentate tuturor 

consilierilor locali, în mod concret și nu evaziv astfel încât să nu priceapă nimeni nimic.  

       dl Stăncioi Nicolae îi răspunde că la fiecare început de  an Poliția Locală prezintă un Raport de 

activitate pe anul anterior raport pe care l-a prezentat,  în care au fost cuprinse toate datele privind 

activitatea poliției locale. Arată că pe linia verificării autorizațiilor de construcții există un plan de control 

cu cei de la Serviciul Urbanism, plan aprobat de primarul orașului și când sânt solicitați atunci se 

deplasează la verificări. La aceste verificări se merge în echipă.  Arată că în anul 2017 s-au dat 2 

sancțiuni și în anul 2018 s-au aplicat 4 sancțiuni contravenționale.  

    dl primar Birău Dănuț îi solicită dl Văduva Paul ca pentru ședința următoare să distribuie tuturor 

consilierilor care doresc acest Raport anual de activitate al Poliției Locale.  

  Se prezintă la lucrările ședinței la ora 16.10 dl Popescu Nicolae.   

   dna Drăghici Cristina-Florentina arată Poliția Locală nu se implică în anumite probleme care sunt în 

competența sa cum sunt:   -  la blocurile ANL de pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu sunt probleme 

cu utilizarea locurilor de parcare, în sensul că  locurile de parcare sunt ocupate frecvent de alți cetățeni 

decât cei care plătesc taxa, orele programate  nu sunt respectate,   sunt multe autoturisme parcate în afara 

locurilor de parcare, cu toate că sunt locuri de parcare suficiente, dar  nu sunt solicitate; poliția locală nu 

vine la sesizări și nu a întreprins nici o măsură pentru identificarea proprietarilor autoturismelor parcate 

neregulamentar și intrarea acestora în legalitate. 

         -  parcurile  de joacă pentru copii sunt luate cu asalt de către tineri cu vârsta peste 20 de ani,  care nu 

au ce căuta în aceste locuri de joacă, nu respectă condițiile de joacă și nimeni nu ia nici o măsură; solicită 

să se pună tăblițe de atenționare și cu programul;   

   Îl întreabă pe dl Stăcioi să spună concret, cu exemple, câte amenzi s-au dat și ce măsuri concrete s-au 

întreprins. Acestea sunt cuprinse în acel raport anual de activitate?  Au mai fost cazuri când poliția locală 

nu a răspuns la telefon la solicitare. Dacă poliția locală ar fi dat vreo sancțiune s-ar fi aflat și cei care 

încalcă legea s-ar fi ferit de astfel de sancțiuni; pe sensul unic care vine de la Cămin, mașinile sunt 

parcate pe trotuar și nu se face nimic.  

   dl Stăncioi Nicolae îi răspunde că Poliția Locală își face datoria și în privința parcărilor și a locurilor de 

joacă, au dat și sancțiuni, dar mai sunt și reacții diferite ale cetățenilor implicați.  

  dl. Ciora Dorel arată că sunt foarte multe mașini parcate pe trotuare și nu se ia nici o măsură.  

  dl primar Birău Dănuț arată că, în conformitate cu regulamentul aprobat, parcările sunt rezervate între 

anumite intervale orare, respectiv de la ora 16.00 până la ora 08.00 ziua următoare; atunci când se găsește 

locul de parcare ocupat în acest interval, trebuie sunat la telefonul 0733032782 la Poliția Locală și cei de 

la poliția locală aceștia vor interveni. Între blocuri nu sunt locuri suficiente de parcare și atunci de aceea 

mai sunt mașini parcate pe trotuare, problema se va rezolva când se vor amenaja suficiente locuri de 

parcare și atunci se vor da și amenzi.    

   dl Miloșescu Gheorghe intervine și arată că justificările dl Stăncioi Nicolae sunt puerile, nu spun nimic 

concret, clar și precis; solicită să se rezolve problemele de blocaj de trafic din intersecția de „la Călina” 

și din față de la magazinul Profi. 

   dl primar Birău Dănuț arată că la magazinul Profi problema se va rezolva odată cu reabilitarea străzii 

Pieții, care va fi lărgită, contractul de proiectare și execuție se va semna săptămâna viitoare.  

   dl Vârdarie Dumitru semnalează faptul că suntem în luna curățeniei și pe zăvoiul Gilortului sunt 

foarte multe deșeuri și gunoaie de toate felurile - haine vechi, materiale de construcție, moluz, deșeuri 

industriale, copaci căzuți și multe altele și nimeni nu face nimic, solicită ca poliția locală să facă controale 

să aplice amenzi; de asemenea trebuie făcut ceva și la nivelul școlii și instituțiilor pe educației populației 

pe această linie. 

   dl primar Birău Dănuț îi răspunde că se cunoaște situația și se va face ceva pentru rezolvare, însă din 

păcate tot colocatarii aruncă gunoaiele și deșeurile acolo;  sunt foarte multe locuri unde se face curățenie 

se adună gunoaiele și imediat a doua zi apar altele! se va interveni și acolo pentru că au fost intervenții la 

Tupșa unde a fost o alunecare de teren și s-a intervenit acolo.  
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   dl Popescu Daniel intervine și solicită ca la blocurile ANL asociația de locatari să încheie cu SC 

Aparegio  SA un proces verbal și o convenție de repartizare de costuri  în ceea ce privește consumul  de 

apă și facturarea acestuia care se va face conform prevederilor legale, după apometrul de scară și nu după 

apometrele individuale care de fapt sunt pe post de repartitoare de costuri. Solicită acest lucru pentru că 

există diferențe între ce indică contorul de scară și totalul apometrelor din apartamente la care operatorul 

SC Aparegio nu are acces în apartamente 

   dl Ghiță Aurelin Dary solicită ca doamna Rădulea Daniela să prezinte în ședința viitoare o situație cu 

autorizațiile de funcționare pentru activitățile comerciale - magazine   și pentru alimentație publică și care 

au plătit și care nu au plătit taxele prevăzute de lege. Propune ca aceste firme să achite o taxă pentru 

eliberarea acestor autorizații de funcționare inclusiv pentru magazine, care acum nu plătesc și nu i se pare 

normal. Solicită să se instituie și să se plătească o taxă pentru ocuparea domeniului public și dă exemplu 

frigiderele de pe trotuar de la Sever, la magazinul de legume-fructe de la Piață de lângă Farmacie; mai 

arată că toată lumea scoate marfa pe trotuare și pe alei fără să plătească vreo taxă. Toată lumea care 

expune marfa pe trotuare trebuie să plătească, să avem un comerț civilizat.  

   Au loc controverse în ceea ce privește situația zăvoiului Gilort și modul de remediere a acestor 

deficiențe la care participă Stăncioi Nicolae, Vârdarie Dumitru, Miloșescu Gheorghe, primarul Birău 

Dănuț.     

   Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

     dl Borcan Alin - contabilul șef arată că rectificarea este ca urmare a adresei Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești și în continuare prezintă raportul de specialitate.  

    dl Miloșescu Gheorghe solicită și primește unele explicații de la dl Borcan despre sumele de la 

venituri de la capitolul 33.10.3,  sume cu care se rectifică bugetul spitalului. 

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării a două locuințele pentru tineri, destinate 

închirierii  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente.   Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier 

îl are în mapa cu documente.   Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești 

nr. 97 din 31 octombrie 2006 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente.  

            Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind inventarierea terenului în suprafață de 875 mp în domeniul public al 

orașului al orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente.    

  dna Rădulea Daniela precizează că a fost primit și raportul de evaluare și conform acestuia valoarea 

acestui teren este de 5.521,25 lei.   

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre care va fi completat cu valoarea prezentată aici de 5521,25 lei.  

        Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de 

Urgență Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente.   
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   dl Miloșescu Gheorghe  întreabă cum se face normarea în funcție de numărul de paturi,  pentru că în 

Raportul comisiei de control se arată că sunt neconcordanțe între prevederile legale și datele din statul de 

funcții.   

   dl Fetițoiu Valentin - șef  birou RUNOS la Spitalul de Urgență Tg. Cărbunești arată că organigrama și 

statul de funcții sunt făcute conform prevederilor  legale în vigoare, inclusiv Ordinului Ministrului 

Sănătății privind normativele de personal respectiv Ordinul nr. 1224 din anul 2010,  însă cei din comisia 

de control au consemnat în mod greșit anumite neconcordanțe  care vor fi contestate de către conducerea 

spitalului, contestație ce va fi prezentată și consiliului local spre informare.   

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

    Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. 

Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  a 

fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.    

       Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:  Raportul de control privind rezultatele verificărilor efectuate la 

nivelul Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  transmis de Ministerul Sănătății cu adresa nr. 

14882 din 20.03.2018 înregistrată la instituția noastră cu nr. 5721 din 27.03.2018.   

    dl primar Birău Dănuț arată că așa cum s-a consemnat și în procesul-verbal, întocmit cu ocazia 

întâlnirii cu conducerea Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești,  anexat Raportului de control  urmează ca 

Spitalul de Urgență Tg. Cărbunești să conteste acest Raport și  contestația să fie  prezentată și consiliului 

local spre informare.   

     Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări.  

    dl. Cojan Grigore solicită ca la Spitalul de Urgență Tg. Cărbunești să se facă toate demersurile pentru 

asigurarea unui cabinet stomatologic unde să aibă acces și persoanele cu venituri reduse cu trimitere de la 

medicul de familie. Arată că dl Tîrziu Constantin - managerul Spitalului a promis acest lucru de acum trei 

luni, însă nu s-a rezolvat problema.  

        Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că ordinea de zi a fost epuizată, 

drept pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

 Drăghici Cristina-Florentina                                                  cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  14 mai  2018,  ora 14.00  în cadrul şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al oraşului Tg. 

Cărbunești.  

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul orașului  cons.jr. 

Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local.    

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că sunt prezenţi 11 consilieri locali din cei 15 

consilieri locali în funcţie convocaţi și 4 absenți -  Popescu Nicolae, Vârdarie Dumitru, Cândea Mihaela-Mirela și 

Miloșescu Gheorghe.   

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune la vot următoarea ordine de zi: 

          -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 25 aprilie 2018. 

        -2. Proiect de hotărâre  privind desfășurarea Festivalului Internațional de Literatură „Tudor Arghezi” ediția 

XXXVIII-a , 17 - 20 mai 2018.  

         -3. Proiect de hotărâre  privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 9804 din 22.05.2013.  

        -4. Proiect de hotărâre  privind atribuirea contractului de servicii: consultanță pentru „Modernizarea, 

reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”,  

în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020. 

         -5. Proiect de hotărâre  privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Tg. Cărbunești domnului 

MEZDREA BOGDAN.  

                   Se aprobă cu 11 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 25.04.2018. Se aprobă cu 11 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că 

Proiectul de hotărâre privind desfășurarea Festivalului Internațional de Literatură „Tudor Arghezi” ediția 

XXXVIII-a , 17 - 20 mai 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are 

în mapa cu documente.           Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 11 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că 

Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 9804 din 22.05.2013 a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.     

      Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 11 voturi pentru.   

  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că 

Proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii: consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și 

echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”,  în vederea 

accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

       Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 11 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că 

Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Tg. Cărbunești domnului 

MEZDREA BOGDAN a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente.   

  dl Ghiță Aurelian Dary  întreabă dacă ce i se dă ceva, iar dl primar Birău Dănuț îi răspunde că i se va înmâna 

o diplomă frumoasă și va fi felicitat în cadru festiv.    

  dna Drăghici Cristina-Florentina îi propune primarului orașului să îi stimuleze cumva și pe pompierii voluntari 

care vin de fiecare dată la astfel de intervenții și în special pe nea Mitică care s-a prezentat la toate solicitările.  

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune aprobării 

proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 11 voturi pentru.   

    dl primar Birău Dănuț  îi invită pe toți consilierii la festivitățile ce vor avea loc joi 17 mai 2018 la ora 12.00,  

de ziua Eroilor, la Monumentul Eroilor de la Pojogeni și duminică 20 mai 2018, începând cu ora 10.00 la 

manifestările din cadrul Festivalului Internațional de Literatură  „Tudor Arghezi”. 

        Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

 Drăghici Cristina-Florentina                                                  cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  30 mai 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  pe luna mai  2018 a Consiliului 

Local al oraşului Tg. Cărbunești.  

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț,   cons.jr. Văduva 

Paul - ap. permanent al consiliului local,  Borcan Alin - contabilul șef, Ciontescu Constanța, Zorilă 

Cristian și Rădulea Daniela - biroul ADPP.  

      Sunt prezenți în sală cetățenii Mezdrea Bogdan, Zorilă Gheorghe, Zorilă Mircea și Șomăcescu Viorel.   

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina anunță că înainte de intrarea în ordinea 

de zi a ședinței are loc festivitatea de înmânare a Diplomei de Cetățean de Onoare al orașului Tg. 

Cărbunești domnului Mezdrea Bogdan și dă cuvântul primarului orașului.   

        dl primar Birău Dănuț arată că este o bucurie să îl avem astăzi în mijlocul nostru pe dl. Mezdrea 

Bogdan. Spune că acesta, dând dovadă de curaj și spirit civic, a reuşit să salveze o fetiţă în vârstă de trei 

ani şi pe bunicul ei, în seara zilei de  19 aprilie 2018,   dintr-un apartament din blocul B15 , de pe strada 

Minerilor, unde izbucnise un incendiu. A înfruntat fără teamă fumul și flăcările și a intrat pe scara de 

acces și apoi în apartament salvându-i pe cei doi. Ne bucurăm că un astfel de om este cetățean al orașului 

nostru, drept care, i s-a conferit, prin hotărâre de consiliu local, titlul de  Cetățean de Onoare al orașului 

Tg. Cărbunești. Astăzi când îi înmânăm această diplomă îl felicităm pentru atitudinea sa. 

    dl. Mezdrea Bogdan arată că este foarte bucuros, este o onoare pentru dumnealui să se afle astăzi aici 

pentru a primi această diplomă.  Arată că a făcut ceea ce mulți dintre noi ar fi făcut, sau poate că nu, și 

important este că cei doi - fetița și bunicul - sunt sănătoși și nu au pățit nimic mai grav. Mulțumește 

pentru diploma acordată.  

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că sunt prezenţi 14 consilieri locali 

din cei 15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând  dl Popescu Nicolae.   

     Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune la vot completarea ordinii de zi 

cu următoarele puncte:  

            - Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 913/14.05.2018 (8745/17.05.2018) însoțită de Raportul de 

control nr. 6624/13.04.2018 (732/16.04.2018) și Decizia nr. 26 din 14.05.2018.   

            - Cererile (notificări) ale dl. ZORILĂ GHEORGHE nr. 9223/29.05.2018, 8573/15.05.2018 și 

7374/25/042018. 

      Se aprobă cu 14 voturi pentru.  

Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune la vot următoarea ordine de zi: 

  1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 14 mai 2018. 

-2. Proiect de hotărâre  privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019. 

-3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

-4. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniului public al orașului Tg. 

Cărbunești. (5,8 mp - scară acces ap. 3, strada Minerilor, bl. 35 , sc 1, parter).      

-5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului situat în 

orașul Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor, nr. 112, proprietatea persoanei fizice Tomulescu Nicolae. 

-6. Proiect de hotărâre privind transmiterea noilor mijloace fixe care aparțin domeniul public al orașului 

al orașului Tg. Cărbunești în administrarea și folosință către SC APAREGIO SA - „Reabilitarea și 

extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în orașului Tg. Cărbunești” și „Stația de 

epurare oraș Tg. Cărbunești”.  

-7. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 805/27.04.2018 (7875/03.05.2018) însoțită de Raportul de control 

nr. 6228/04.04.2018 (1327/05.04.2018) și Decizia nr. 19 din 27.04.2018.  

-8. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 814/27.04.2018 (7876/03.05.2018) însoțită de Raportul de control 

nr. 6338/10.04.2018 (2667/11.04.2018) și Scrisoarea nr. 20/27.04.2018.   
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-9. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 831/02.05.2018 (7989/04.05.2018) însoțită de Raportul de control 

nr. 6164/03.04.2018 (987/03.04.2018) și Decizia nr. 21 din 02.05.2018.   

-10. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 841/03.05.2018 (8273/09.05.2018) însoțită de Raportul de 

control nr. 6294/05.04.2018 (2575/05.04.2018) și Decizia nr. 22 din 04.05.2018.   

-11. Adresa Direcției Comunitare Județene de Evidența Persoanelor Gorj nr. 1414/22.05.2018 

(9099/24.05.2018) însoțită de Raportul de control nr. 1413/22.05.2018 și Planul cu măsuri pentru 

remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților.   

-12. Alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2018.  

-13. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 913/14.05.2018 (8745/17.05.2018) însoțită de Raportul de 

control nr. 6624/13.04.2018 (732/16.04.2018) și Decizia nr. 26 din 14.05.2018.   

-14.- Cererile (notificări) ale dl. ZORILĂ GHEORGHE nr. 9223/29.05.2018, 8573/15.05.2018 și 

7374/25/04/2018.    

-15.- Declarații politice, întrebări, interpelări.  

                  Se aprobă cu 14 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dna Drăghici Cristina-Florentina 

supune aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 14.05.2018. 

       Se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri - Vârdarie Dumitru, Cândea Mihaela-Mirela și 

Miloșescu Gheorghe, care nu au fost prezenți la ședința respectivă.  

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019  a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

    dl primar Birău Dănuț arată că pentru  anul 2019 impozitele și taxele locale față de anul 2018  au fost 

majorate doar cu coeficientul de inflație.   

    dl Miloșescu Gheorghe este de acord cu proiectul de hotărâre, dar întreabă dacă coeficienții de 

corecție, funcție de rangul localității și zonă, prevăzuți de art. 457  alin (6)  sunt corect aplicați? 

   cons.jr. Văduva Paul îi răspunde că procentele corespunzătoare pentru acești coeficienți de corecție 

sunt corecte  și sunt în conformitate cu prevederile legale.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.      Se aprobă cu 14  voturi pentru.   

  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

     dl Borcan Alin - contabilul șef arată față de forma inițială au intervenit anumite modificări care sunt 

prezentate în Nota de Informare prezentată astăzi și în continuare prezintă raportul de specialitate.  

    dl primar Birău Dănuț arată că banii rămași de la Drumul de la Curteana - 90.000 lei  vor fi folosiți la  

reabilitarea str. Crizantemelor și str. Merilor - 59.000 lei și  la Reabilitarea DC 20 Comănești - 31.000 lei.   

      Se prezintă la lucrările ședinței la ora 16.10 dl Popescu Nicolae.   

          Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniului public al orașului 

Tg. Cărbunești. (5,8 mp - scară acces ap. 3, strada Minerilor, bl. 35 , sc 1, parter  a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

      Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului situat 

în orașul Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor, nr. 112, proprietatea persoanei fizice Tomulescu Nicolae a 

fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

      Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
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      Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina 

arată că Proiectul de hotărâre privind transmiterea noilor mijloace fixe care aparțin domeniul public al 

orașului al orașului Tg. Cărbunești în administrarea și folosință către SC APAREGIO SA - „Reabilitarea 

și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în orașului Tg. Cărbunești” și „Stația de 

epurare oraș Tg. Cărbunești” a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente.   

    dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă aceste investiții au fost plătite integral și cât anume?    

    dna Ciontescu Constanța îi răspunde că aceste investiții au fost edificate de către operatorul de apă 

SC Aparegio Gorj SA printr-un program cu finanțare europeană, iar contribuția noastră a fost minimă, 

aceste bunuri intrând în patrimoniul orașului și acum vor fi date în administrare.  

 dl primar Birău Dănuț arată că va trebui să găsim o soluție până în anul 2020 pentru reabilitarea 

clădirii în care își are sediul Centrul SC Aparegio Gorj  SA de la noi de la Cărbunești.   

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina supune 

aprobării proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 14  voturi pentru, dl Popescu Daniel nu participă la vot.   

      Se trece la punctele referitoare la decizii și rapoarte ale Camerei de Conturi Gorj și anume:  

-7. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 805/27.04.2018 (7875/03.05.2018) însoțită de Raportul de control 

nr. 6228/04.04.2018 (1327/05.04.2018) și Decizia nr. 19 din 27.04.2018.  

-8. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 814/27.04.2018 (7876/03.05.2018) însoțită de Raportul de control 

nr. 6338/10.04.2018 (2667/11.04.2018) și Scrisoarea nr. 20/27.04.2018.    

-9. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 831/02.05.2018 (7989/04.05.2018) însoțită de Raportul de control 

nr. 6164/03.04.2018 (987/03.04.2018) și Decizia nr. 21 din 02.05.2018.   

-10. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 841/03.05.2018 (8273/09.05.2018) însoțită de Raportul de 

control nr. 6294/05.04.2018 (2575/05.04.2018) și Decizia nr. 22 din 04.05.2018.   

-13. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 913/14.05.2018 (8745/17.05.2018) însoțită de Raportul de 

control nr. 6624/13.04.2018 (732/16.04.2018) și Decizia nr. 26 din 14.05.2018.   

   dl primar Birău Dănuț arată că toate aceste acțiuni de control au avut loc în perioada 5 martie - 13 

aprilie 2018 și crede că  este bine ca dl. Borcan să prezinte niște informații legate de acest control și de 

aceste documente și apoi să se pună întrebări.     

  dl Borcan Alin - contabilul șef arată că activitatea de control a celor de la Camera de Conturi Gorj din 

perioada 5 martie - 13 aprilie 2018 a constat în acțiunea de audit a contului anual de execuție al UAT oraș 

Tg. Cărbunești  aferent  anului fiscal 2017, concomitent cu  verificarea  modul de ducere la îndeplinire a 

măsurilor dispuse de aceștia în urma controalelor anterioare care au vizat activitatea din anii 2010 - 2016. 

În acest sens au sosit 5 rapoarte de control și 5 decizii cu măsuri inclusiv cea privind verificarea anului 

2017, urmând să mai vina o decizie referitoare la anul 2010  privind unele cheltuieli de personal pentru 

care s-a dat hotărâre judecătorească definitivă. 

   În mare verificările pentru anii 2010- 2016 au vizat următoarele: o decizie privind unele  neregularități 

de la investițiile de la Piață, pentru care au lăsat măsuri, unde avem hotărâre judecătorească îndreptată 

împotriva constructorului care a primit banii pentru lucrările efectuate; o altă decizie privește 

achiziționarea unui tablou , măsură care este finalizată prin hotărâre judecătorească definitivă, iar tabloul 

este înregistrat și există; o altă decizie  privind un prejudiciu creat de  SC Salubris Gilort SRL, prejudiciul 

fiind recuperat de mult; o altă decizie din 2015 cu tematică activitatea sportivă, unde fiind o tematică la 

nivel național nu s-a admis nici o derogare de la linia trasată la nivel național și  se referă la sumele 

acordate ca prime fotbaliștilor, care  au fost considerate nelegale; am încercat să arătăm că sunt legale, 

dar nu s-a reușit acest lucru și atunci s-au făcut acțiuni în instanță și s-au recuperat sumele respective și s-

au lăsat măsuri în continuare de recuperare a prejudiciilor până la data de 28. 09.2018.  

    În urma unei alte acțiuni a Curții de Conturi  din anul 2015 s-a considerat nelegală acordarea normei de 

hrană la Poliția Locală, cei de la Poliția Locală au știut de la început că este posibil să dea banii înapoi 

pentru că la unele instanțe s-a dat câștig polițiștilor la altele nu;  s-a recuperat o parte și mai trebuie 

recuperată suma de 90.000 lei și s-au lăsat măsuri în continuare, mai fiind unele acțiuni în instanță cu 

finalizare în luna iunie 2018.  

          Ultima decizie vizează controlul de audit pe contul de de execuție pe anul 2017 și  chiar dacă au 

fost constatate anumite abateri,  acestea vor fi remediate,  important este că nu am avut nici un  

prejudiciu, deci nici o pagubă și nici o  sumă de bani de recuperat.  
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    dl primar Birău Dănuț  arată că  din 2013  până în 2016 a fost altcineva primar care trebuia să 

răspundă și să ducă la îndeplinire deciziile respective; primele sportivilor care au fost considerate 

nelegale  au constat în suma de 100 lei pentru fiecare fotbalist, numai în  caz de victorie, după ce venea 

marțea și joia la pregătire și duminica la meci; chiar și banii care au fost dați juniorilor (copiilor), 

respectiv câte 50 de lei la fiecare copil  au trebuit să fie recuperați.  

   dl Miloșescu Gheorghe de ce s-a plătit în continuare dacă nu s-au executat; de ce comisia de recepție a 

semnat dacă lucrările nu erau făcute; oricum la piață se vede că profilele și stâlpi din țeavă sunt din cei 

recuperați, sudați, deci  refolosiți; se vorbește în oraș că la fotbal se dau bani fără acoperire și  consideră 

că banii trebuie recuperați.   

  dna Ciontescu Constanța arată că pe parte de investiții acest control a constatat doar 2 neregularități 

care au fost remediate integral pe perioada controlului : este vorba de anumite  diferențe  din TVA  la 

investiția „Reabilitare iluminat public” - contract încheiat în anul 2012 cu finalizare în acest an 2018, 

sumele de bani respective fiind recuperate odată cu ultima rată de plată la acest contract; o altă 

neregularitate a constat în plata sumei de 1059 lei de către constructorul de la Parcul din fața primăriei 

drept custodie pentru instalațiile fântânilor arteziene car nu au putut fi montate pe timpul iernii dar care 

au fost achiziționate și plătite. 

    dl Miloșescu Gheorghe arată că a văzut ceva despre drumul de la Ștefănești și întreabă despre ce este 

vorba? Care sunt plățile necuvenite pentru lucrările neexecutate?    

    dl Borcan Alin îi răspunde că a fost remediată această problemă, dar făcând parte din decizia cu  

investițiile de la Piață,  se reia,  dar nu mai este nici o problemă la Drumul de la Ștefănești. Acele plăți se 

referă la deciziile anterioare și majoritatea au fost recuperate.   

   dl Ghiță Aurelian Dary întreabă dacă acum cei de la poliția locală primesc normă de hrană conform 

hotărârii de consiliu local și dacă este vreo problemă. 

    dl Borcan Alin îi răspunde că acum nu mai este nici problemă pentru că între timp a apărut legislație 

în domeniu și avem prevederi legale în acest sens, doar că se acordă în limita sumelor disponibile în 

bugetul local, conform legii.  

     În concluzie apreciază că este o performanță să închei un control al Curții de Conturi fără prejudicii, 

avem un buget echilibrat între venituri și cheltuieli.   

   Se trece la punctul 11 al ordinii de zi :  Adresa Direcției Comunitare Județene de Evidența 

Persoanelor Gorj nr. 1414/22.05.2018 (9099/24.05.2018) însoțită de Raportul de control nr. 

1413/22.05.2018 și Planul cu măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților.   
                        Nu sunt dezbateri.   

   Se trece la punctul 12 al ordinii de zi - Alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și 

august 2018 şi preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina solicită propuneri.   

      dl Ardelean Ion îl propune pe dl Popescu Daniel.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

     dl. Brujan Mihai Cosmin solicită aprobarea să părăsească ședința.  I se aprobă.  

  Se trece la punctul 14 al ordinii de zi - Cererile (notificări) ale dl. ZORILĂ GHEORGHE nr. 

9223/29.05.2018, 8573/15.05.2018 și 7374/25/04/2018.    

    dl Zorilă Gheorghe  solicită să se respecte legile respectiv legea 18/1991 a fondului funciar,  art. 4, 9, 

deoarece terenul împrejmuitor al Căminului Cultural este ocupat de familia Ciontescu și acolo nu se mai 

poate intra pe toate intrările prevăzute, nu se mai pot organiza evenimente - bâlciuri, hore  așa cum se 

făceau odată. Solicită să meargă consilierii locali acolo să vadă situația exactă de la fața locului să vină 

fiecare cu câte o mașină să vedem unde se pot parca, pentru că nu mai este loc.      

    dl Miloșescu Gheorghe solicită să se discute în concret despre ce este vorba acolo la Căminul Cultural 

de la Cărbunești sat, solicită ca cei de la fondul funciar să verifice situația și să dea răspuns.  

  dl Zorilă Mircea arată că în toată țara asta căminele culturale sunt ale consiliilor locale și sunt folosite 

pentru diverse activități, pe când la Cărbunești-sat nu mai este așa, pentru că terenul împrejmuitor a fost 

închis de familia Ciontescu Ștefan și nu mai sunt căi de acces pentru că este împrejmuit până în ușile de 

acces pe toate părțile  și în spate și în față și pe laterale, mai puțin pe partea dreapta,  inclusiv la spațiul 

unde odată funcționa grădinița și care acum este grajd  de vite;  mai mult decât atât, pe clădire pe partea 

către  dl Ciontescu,  către  Licurici,  pe ziduri sunt rezemate lemne. Nu se mai poate face  o nuntă sau un 

botez, pentru că nu se poate face o horă acolo. Crede că nu este normal să  se închidă chiar așa terenul și 

să nu se lase spațiu suficient pentru acces.  
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   dna Ciontescu Constanța cere drept la replică și spune legea 18 s-a respectat întocmai; familia sa are 

acte pentru toate terenurile familiei Ciontescu, iar acolo la Căminul Cultural are hotărâre judecătorească 

definitivă și irevocabilă obținută printr-un proces în perioada 1995 -1997 pe acțiune în revendicare cu 

obligația de a face și pretenții, deci  înainte de apariția legii nr. 213/1998,  în baza căreia s-a constituit 

dreptul de proprietate pe acest teren, care nu este așa cum reclamă cei doi de 2,7 ha,  ci doar de 55 de ari; 

oricum are o suprafață de teren mai mică decât cea menționată în hotărârea judecătorească. Soțul său 

Ciontescu Ștefan este moștenitorul legal al lui Ciontescu Elisabeta conform registrului agricol. Consideră 

că o hotărâre judecătorească trebuie pusă în aplicare și trebuie respectată de toată lumea și ea nu se 

negociază. Nu a ocupat nici un teren ci a intrat doar în posesia terenului care i se cuvine. Dl Zorilă 

Gheorghe i-a adus numai acuzații, acest incident, litigiu a apărut din anul 2016, luna martie, urmare a 

unei promisiuni de vânzare-cumpărare a noastră,  existând și acum pe rol o plângere penală din partea 

acestuia la instanță. Familia Ciontescu a dat teren pentru cimitir și pentru locul unde se află căminul 

cultural.   

     dl Zorilă Gheorghe prezintă anumite acte președintelui de ședință iar dna Ciontescu arată alte 

documente care au stat la baza emiterii actelor de proprietate și întreabă ce drept are dumnealui asupra 

terenurilor respective.   

      dl primar Birău Dănuț  arată că s-au emis anumite documente, primăria are inventariat mai mult 

teren acolo decât este în realitate și la fel Ciontescu Ștefan are acte pe mai mult teren decât are în 

realitate. Aceste aspecte nu se pot clarifica acum aici în ședința consiliului local.  

  cons. jr. Văduva  Paul  arată că pe adresa Consiliului Local Tg. Cărbunești a fost depusă această cerere 

(denumită de dumnealui notificare) prin care sunt aduse la cunoștința consilierilor anumite aspecte în 

legătură cu Căminul Cultural din Cărbunești-sat  și cu terenul din jurul acestuia; aceleași aspecte au fost 

semnalate și primarului orașului,  mai demult din data de 25 aprilie 2018. Arată că părerea dumnealui este 

ca executivul, respectiv primarul orașului împreună cu aparatul de specialitate, respectiv cu cei de la 

comisia de fond funciar, să verifice cele semnalate, să analizeze documentele prezentate de cele două 

părți și apoi să comunice un răspuns cu concluzia; acest răspuns trebuie prezentat și consiliului local;  

bineînțeles că una dintre părți poate să fie nemulțumită de cele constatate,  oricare din părți având mai 

departe calea acțiunii în instanță pentru a-și obține drepturile neacordate; iar dacă oricare dintre 

dumnealor au cunoștințe despre comiterea unor infracțiuni, atunci au posibilitate să sesizeze organele 

abilitate să cerceteze astfel de fapte, consiliul local neavând astfel de atribuțiuni și competențe. 

   dl primar Birău Dănuț  arată că deja li s-a dat răspuns la cererea adresată primarului orașului, 

problema fiind că în acte este mai mult teren decât este în realitate pe teren și pentru fam. Ciontescu și 

pentru Primărie.    

   dl Ghiță Dary întreabă dacă mai este vreo cale de acces la Cămin, dacă se mai organizează secții de 

votare acolo?   

      dna Ciontescu îi răspunde  că da este cale de acces și se organizează secții de votare, comisia de fond 

funciar împreună cu dl primar au analizat la fața locului situația și au văzut că familia sa a închis mai 

puțin teren,  decât are în acte.  

   Se trece la punctul 15 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări.  

      dna Cândea Mihaela Mirela arată că drumul de la Crețești este deteriorat și solicită reabilitarea 

acestuia pentru a se putea  circula.  

     dl primar Birău Dănuț  îi răspunde că atunci când se vor opri ploile, pe acest drum se va interveni 

prima dată pentru reabilitare.  

        Preşedintele de şedinţă dna Drăghici Cristina-Florentina arată că ordinea de zi a fost epuizată, 

drept pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

   Drăghici Cristina-Florentina                                                  cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  27 iunie 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  pe luna iunie  2018 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești.  

              La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul 

orașului  cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. 

Borcan Alin - contabilul șef, Rădulea Daniela și Zorilă Cristian - biroul ADPP, Gărăiacu Adriana și 

Fugaru Șerban - biroul agricol, Glodeanu Alin -  compartiment monitorizare și coordonarea activ. spital.  

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali în 

funcţie convocaţi.   

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune la vot completarea ordinii de zi cu următoarele 

puncte:  

         -  Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii: consultanță pentru „Modernizarea, 

reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești”,   în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014 -2020; 

         -   Proiect de hotărâre  privind aprobarea suplimentării Statului de funcţii al Spitalului de Urgenţă 

Tg-Cărbunești, aprobat prin HCL nr. 43/25.04.2018, cu un număr de 16 posturi.  

      Se aprobă cu 15 voturi pentru.  

Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  supune la vot următoarea ordine de zi: 

  -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 30 mai 2018. 

-2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

-3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului orașului Tg. Cărbunești, al Serviciului Public Poliția Locală Tg. Cărbunești și al 

compartimentului Centrul cultural și Biblioteca „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești.   

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor prevăzute de Regulamentul de instituire și administrare 

a taxei speciale de salubrizare în orașul Tg. Cărbunești și satele aparținătoare aprobat prin HCL nr. 133 

din 24.11.2016.   

-5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: 

„reabilitare strada Crizantemelor, km 0+000 - km 0+267, Tg. Cărbunești, județul Gorj. 

-6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Creșei de Copii 

Tg. Cărbunești.  

-7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Rețelei școlare ce urmează să funcționeze în anul 

școlar 2018-2019 pe raza orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj.  

-8. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii: consultanță pentru „Modernizarea, 

reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești”,   în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014 -2020; 

-9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea suplimentării Statului de funcţii al Spitalului de Urgenţă Tg-

Cărbunești, aprobat prin HCL nr. 43/25.04.2018, cu un număr de 16 posturi.  

-10. Adresa nr. 272 din 12.06.2018 a Fundației Agenția de Dezvoltarea Comunitară ”Împreună” 

București înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 10342 din 19.062018.   

-11. Cererea (notificare)  nr. 10238 din 18.06.2018  a  dl. ZORILĂ GHEORGHE.   

-12. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

                  Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel   supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 30.05.2018.   Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
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    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente. 

     dl Miloșescu Gheorghe întreabă de unde au provenit banii și cum au fost împărțiți? 

     dl Borcan Alin - contabilul șef precizează că față de forma inițială a intervenit o mică corectură și 

anume în anexele nr. 1 și nr. 2 la Cheltuieli la nr. crt. 10 litera b la codul indicator 10.01.01 este corect 

0,20 în loc de 0,70, iar în locul indicatorului 10.02.06 = - 0,7 corect este 10.03.08= -0,20.   

       Arată că sumele provin  în special de la semnarea contractele de finanțare ale celor 2 investiții 

aprobate „Reabilitare strada Pieții” și „Corp clădire 9 săli clasă” câte 100.000 lei fiecare,  total  

200.000 lei și diferența de 24.000 lei reprezintă suma exactă a încasărilor,  respectiv subvenții de la 

bugetul de stat pentru finanțarea sănătății. Modificările de la cheltuieli s-au făcut pe baza referatelor cu 

solicitările respective, pentru culte, pentru registrul spațiilor verzi și altele. La spital se rectifică cu sumele 

comunicate de către această instituție.  În trimestrul III și IV se va reanaliza bugetul și se vor face poate 

alte distribuiri.  Precizează că din punct de vedere al execuției bugetare, bugetul local este în parametrii 

proiectați fiind la zi plata tuturor furnizorilor și a tuturor facturilor, a salariilor, a indemnizațiilor   fără să 

avem restanțe.  

    dl Miloșescu Gheorghe întreabă ce reprezintă suma de 3,77 mii lei de la capitolul 70.02.05.01 

Alimentare cu apă  și cine a făcut referatul. După ce primește unele explicații de la dl Borcan Alin și de la 

dl Birău Dănuț - primarul orașului, arată că este bine ca toți consilierii să fie informați despre aceste 

referate și solicită ca pe viitor aceste referate sau alte documente cu diverse solicitări de sume de bani, să 

fie prezentate consilierilor pentru ca aceștia să știe ce votează și pentru ce votează.  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că după primirea materialelor de ședință, în cele 5 

zile până la ședință, oricare consilier local care dorește informații suplimentare poate să vină la birourile 

de specialitate din primărie și să consulte  orice document și să primească alte informații.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea modificării Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 

orașului Tg. Cărbunești, al Serviciului Public Poliția Locală Tg. Cărbunești și al compartimentului 

Centrul cultural și Biblioteca „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

      Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listelor prevăzute de Regulamentul de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în orașul Tg. Cărbunești și satele aparținătoare aprobat prin HCL nr. 133 

din 24.11.2016  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente. 

     dl Miloșescu Gheorghe întreabă de ce nu s-a venit cu acest proiect de hotărâre mai devreme dacă 

oamenii au depus documentele din luna ianuarie sau februarie.  

    dna Cocioabă Janina îi răspunde că au fost puține cereri depuse în fiecare lună și s-a așteptat să se 

adune mai multe și să se vină o de două ori pe an - iunie și decembrie,  în consiliul local cu toate  și nu în 

fiecare lună cu câteva.   

    dna Cîndea Mihaela arată că sunt trecute aici în tabele persoane care au domiciliul în Tg. Jiu, dar  

care locuiesc efectiv la aceste adrese  și care ar trebui să plătească integral taxa; dă exemplu pozițiile 57 - 

Rădoi Iulia și 82 - Dănăricu Serghie.  

    dl Ghiță Aurelian Dary solicită să se facă o comisie din care să facă parte și consilieri locali și cei de 

la impozite și taxe locale și să se verifice aceste liste în privința acestor neconcordanțe;solicită ca aceste 

liste să fie vizate și de către cei de la SC Salubris Gilort SRL, dacă se ridică sau nu gunoiul de la adresa 

respectivă.   

     dna Cocioabă Janina arată că aceste liste sunt făcute pe baza documentelor depuse de solicitanți; 

dacă sunt unele declarații false, la sesizarea oricui, acestea se pot verifica și se ia decizia corespunzătoare.   
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   Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre cu precizarea că dacă mai sunt informații despre unele neconcordanțe din aceste liste acestea să 

fie aduse la cunoștința compartimentului taxe și impozite care va face verificările corespunzătoare.  

            Se aprobă cu 14  voturi pentru și 1 abținere - Cîndea Mihaela-Mirela.  

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „reabilitare 

strada Crizantemelor, km 0+000 - km 0+267, Tg. Cărbunești, județul Gorj a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă banii pentru acest obiectiv de investiții au fost prevăzuți în 

buget ? 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că da banii au fost prinși în buget, inclusiv în ședința 

din luna trecută. 

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

       Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Creșei de Copii 

Tg. Cărbunești  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente.   

      Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

       Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Rețelei școlare ce urmează să funcționeze în anul 

școlar 2018-2019 pe raza orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj Regulamentului de organizare și 

funcționare a Creșei de Copii Tg. Cărbunești  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate 

şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

           dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată care au fost motivele modificării rețelei școlare, și 

arată că cei 4 copii de grădiniță de la Cerăt vor fi aduși cu microbuzul școlar la grădinița de la Pojogeni.  

    Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

       Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii: consultanță pentru „Modernizarea, 

reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești”,   în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014 -2020 a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

     dl Corici Sorin prezintă raportul de specialitate și rațiunea adoptării acestui proiect.   

      Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 14 voturi pentru, dna Cîndea Mihaela Mirela nu participă la vot. 

    Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Statului de funcţii al Spitalului de Urgenţă Tg-

Cărbunești, aprobat prin HCL nr. 43/25.04.2018, cu un număr de 16 posturi a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

         dl Miloșescu Gheorghe consideră că era bine să fie prezent la ședința consiliului local cineva din 

partea Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești.  

    Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.  Se aprobă cu 11 voturi pentru, 3 abțineri - Novac Aurora Victoria, Drăghici Cristina 

Florentina și  Sandu Simona Elena, iar  dna Cîndea Mihaela Mirela nu participă la vot. 

   Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Adresa nr. 272 din 12.06.2018 a Fundației Agenția de 

Dezvoltarea Comunitară ”Împreună” București înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 10342 din 

19.062018. 

           dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că se dorește realizarea unei toalete în zona Pieții. În 

acest sens  a purtat discuții cu reprezentanții acestor asociații, care inițial doreau aducerea unui container 

cu această destinație, însă le-a prezentat faptul că nu avem teren dar avem clădirea Ospătăriei unde se 

poate amenaja acesta toaleta; este vorba de finanțarea acestora cu suma de 18.000 euro, iar contribuția 

noastră va fi de 15.000 - 20.000 lei.  
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    Va fi un lucru benefic pentru orașul nostru realizarea acestei toalete și a unui centru social,  mai ales că 

sunt fonduri atrase; când vom avea OK-ul din partea lor vom aloca și noi în buget suma respectivă pentru 

cofinanțare.  Crede că toți consilierii locali sunt de acord cu continuarea acestei colaborări și alocarea în 

buget a acestei sumei de cofinanțare.   

   Se trece la punctul 11 al ordinii de zi:  Cererea (notificare)  nr. 10238 din 18.06.2018  a  dl. ZORILĂ 

GHEORGHE 

    dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că au solicitat în scris proprietarilor  să prezinte aceea 

adeverință din 1995,  invocată în proces și după dobândirea acesteia se va analiza situația și se va ajunge 

la o concluzie.      

   dl Miloșescu Gheorghe îi întreabă pe cei de la registrul agricol ce știu din evidențele care le au, acest 

teren a fost proprietate privată sau a fost proprietate publică a primăriei? Care a fost înainte situația 

acestui teren? Care sunt documentele premergătoare privind acest teren.    

   dl Fugaru Șerban arată că este vorba despre o hotărâre judecătorească dintr-un proces al lui Ciontescu 

Mihai și Ciontescu Floarea  cu ConsumCoop, fără ca primăria sau consiliul local  să fie parte în proces, 

care a fost pusă în aplicare; nu știe dacă era proprietate publică sau privată; după ce vor primi adeverința 

se va analiza situația în comisia locală de fond funciar. Acest teren este din intravilan și nu a făcut 

obiectul legilor fondului funciar pentru că nu a fost preluat de CAP.   

   Au loc discuții despre poziția acestui teren și clădirile existente pe acestea înainte la care participă 

primarul orașului dl Birău Dănuț, dl Cojan Grigore, dl Ardelean Ion, dl Ghiță Dary, dl Fugaru Șerban, 

dl  Popescu Daniel, dl Miloșescu Gheorghe.  

    dl Popescu Daniel   precizează că dacă dl Zorilă are alte acte care dovedesc altceva trebuie să acopere 

afirmațiile pe  care le face cu actele respective; cei din compartimentele competente să facă o informare 

către consiliul local cu cele constatate în urma verificărilor efectuate, iar dl Zorilă să depună actele pe 

care le are.    

      dl. Ghiță Dary spune că dl Zorilă pretinde că are acte care dovedesc că proprietarii de drept ai 

terenului  sunt alte persoane; de aceea solicită compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei și  

secretarului orașului să solicite organelor abilitate să verifice aceste documente și să stabilească realitatea 

pentru a nu putea fi acuzați de pasivitate și trași la răspundere. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului  spune că speră, ca până la ședința din luna iulie, să se depună 

aceea adeverință și pe baza acesteia se va întocmi o informare pentru consiliul local, care va fi primită de 

către fiecare consilier local.   

  Se trece la punctul 12 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări.  

          Nu sunt.  

        Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

             Popescu Daniel                                                              cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 

        Încheiat astăzi  09 iulie 2018,  ora 12.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești.  

              La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul 

orașului  cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local,  Rădulea 

Daniela - biroul ADPP, 

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că sunt prezenţi 10 consilieri locali  din cei 15 

consilieri în funcţie convocaţi, absentând  Miloșescu Gheorghe, Vârdarie Dumitru,  Cîndea Mihaela- 

Mirela,  Brujan Cosmin Mihai și Sandu Simona Elena.    

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  supune la vot următoarea ordine de zi: 

        -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 27 iunie 2018. 

        -2. Proiect de hotărâre  privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg. Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 și atestat prin HG 973/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Gorj și al municipiilor, orașelor și comunelor  din județul Gorj, anexa 7,    

poziția 21 (strada Crizantemelor). 

                Se aprobă cu 10 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel   supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 27.06.2018.   Se aprobă cu 10 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că Proiectul 

de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 și atestat prin HG 973/2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Gorj și al municipiilor, orașelor și comunelor  din județul Gorj, anexa 7,    poziția 21 

(strada Crizantemelor) a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente.   

      Nefiind dezbateri îl supune aprobării.  Se aprobă cu 10 voturi pentru. 

        Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

             Popescu Daniel                                                              cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  26 iulie 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  pe luna iulie  2018 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești.  

              La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, secretarul 

orașului  cons.jr. Vlăduț Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. 

Borcan Alin - contabilul șef, Rădulea Daniela - biroul ADPP.  

           Este prezentă în sală dna Dumitrașcu Maria - director la SC Salubris Gilort SRL.  

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali în 

funcţie convocaţi.   

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 09 iulie 2018. 

-2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

-3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea închirierii terenurilor pentru înlocuire în subteran a conductelor 

de țiței aparținând OMV PETROM.    

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii spațiilor Cantină+Internat aflate în administrarea 

Colegiului Național „Tudor Arghezi”.  

-5.  Proiect de hotărâre privind inventarierea terenului în suprafață de 5127 mp în domeniul public al 

orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj. 

-6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice „Reabilitare DC 20 

Copăcioasa - Pojogeni de la km 12+335 la km 11+085” și „Reabilitare DS  Duțești de la km 0+000 la 

km 0+670” și atribuirea contractului de lucrări.   

-7. Proiect de hotărâre privind stabilirea calității de reprezentant pentru orașul Tg. Cărbunești în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor Publice de Salubrizare 

„ADIS” Gorj.  

-8. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

                  Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel   supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din 

data de 09.07.2018.   Se aprobă cu 10 voturi pentru și 5 abțineri - Miloșescu Gheorghe, Vârdarie 

Dumitru,  Cîndea Mihaela-Mirela,  Brujan Mihai Cosmin și Sandu Simona Elena.    

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018  îl are fiecare consilier în mapa cu documente.      

     dl Borcan Alin - contabilul șef precizează că nu a putut să înainteze documentele cu 5 zile înainte 

deoarece a așteptat confirmarea de la o fundație „Terre des hommes” pentru realizarea unui Centru de 

igienă în orașul nostru; rectificarea de astăzi tocmai la acest lucru se referă, adică creșterea bugetului 

local cu suma de 20.000 lei și alocarea acestei sume ca și contribuție proprie la realizarea  investiției 

menționate; în ceea ce privește modificarea bugetului local acesta se face pe baza referatelor de solicitări 

și constă în alocarea la creșă a sumei de 1.000 lei pentru reparații la centrala termică și în diminuarea cu 

13.000 lei la capitolul dezvoltarea sistemului de locuințe de la achiziția de numere administrative și 

indicatoare și  ducerea acestei sume în cadrul aceluiași subcapitol capitol bugetar la 70.02.50 la titlul 

20.01.30 pentru achiziționarea de mobilier stradal și întreținere locuri de joacă. Mai este o modificare în 

Programul de investiții în sensul că denumirea investiției „Reabilitare DC 20 Comănești” este trecută ca 

în documentele de proiectare  și anume „Reabilitare DC 20 Comănești -Pojogeni, 1250 ml ( km 12+335 

la km 11+085)”. Îi răspunde  dl Miloșescu Gheorghe că la venituri se suplimentează cu suma de 20.000 

lei la capitolul Subvenții de la bugetul de stat pentru sănătate, conform dispozițiilor legale. 
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            Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul 

de hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea închirierii terenurilor pentru înlocuire în subteran a conductelor de țiței 

aparținând OMV PETROM a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier 

îl are în mapa cu documente. 

     dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă nu era bine să fie un preț mai mare. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că acestea sunt tarifele celor de la OMV Petrom și 

anume 2 lei/mp pentru persoanele fizice și 3 lei/mp pentru persoanele juridice și consideră că având în 

vedere buna colaborare cu cei de la OMV Petrom  și faptul că de multe ori ne-au ajutat cu diferite mașini, 

macarale  și utilaje crede că este un preț acceptabil.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

    Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  închirierii spațiilor Cantină+Internat aflate în administrarea 

Colegiului Național „Tudor Arghezi” a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Ghiță Aurelian Dary întreabă care este suprafața exactă care se închiriază?  

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că va fi vorba de o sumă de circa 3.000 lei pe lună 

pe care îi va încasa Colegiul Național, bani pe care îi vor folosi pentru investiții proprii și dotări. 

Procedura legală privind închirierea se va face de către Colegiul Național „Tudor Arghezi”.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

       Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind inventarierea terenului în suprafață de 5127 mp în domeniul public al 

orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. 

          dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că este vorba despre terenul din zona IAS-ului unde 

oamenii au diverse construcții cumpărate, dar nu au acte pe terenurile de sub aceste construcții;  în acest 

sens a discutat cu cei de la Finanțe, cu cei de la Cadastru, cu cei de la Prefectura Gorj și cu acordul 

moștenitorilor foștilor proprietari, care nu mai revendică aceste terenuri, se încearcă găsirea unei soluții 

pentru atribuirea acestor terenuri persoanelor care dețin acele construcții în zona respectivă, respectiv 

inventarierea terenului și apoi concesionarea directă către aceștia a terenului.  

      Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

     Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice „Reabilitare DC 20 

Copăcioasa - Pojogeni de la km 12+335 la km 11+085” și „Reabilitare DS  Duțești de la km 0+000 la 

km 0+670” și atribuirea contractului de lucrări a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate 

şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

          dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că după cum se știe în Lista de investiții pe acest an au 

fost aceste 3 obiective Reabilitarea Str. Crizantemelor, Reabilitarea DC 20 Copăcioasa și Reabilitarea 

DS Duțești. La strada Crizantemelor chiar astăzi se lucrează iar pentru cele două drumuri alocăm inițial 

suma de 200.000 lei, urmând ca ulterior în anul 2019 să alocăm diferența până la valoarea totală care este 

de aproximativ 900. 000 lei; poate se mai reușește alocarea altor bani din economii și poate primim ceva 

și la rectificarea bugetară; arată că așa s-a procedat și la drumul de la Cojani și la drumul de la Curteana.  

      Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 11 voturi pentru și 4 abțineri -  Miloșescu Gheorghe, Vârdarie Dumitru,  

Cîndea Mihaela-Mirela și Sandu Simona Elena.    

      Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind stabilirea calității de reprezentant pentru orașul Tg. Cărbunești în Adunarea 

Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  în  domeniul   Serviciilor Publice de Salubrizare  
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„ADIS” Gorj a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente. 

       dl Miloșescu Gheorghe întreabă cine este domnul Călina Ionuț Adrian? Este persoana care se ocupă 

cu obținerea de fonduri europene? Arată că nu a auzit de vreun fond accesat de către acesta. 

       dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că dl Călina Ionuț Adrian este încadrat la biroul 

administrarea domeniului public și privat și că nu avem un birou de fonduri europene, iar dl Călina Ionuț 

Adrian chiar a obținut niște bani europeni acum în cadrul, GAL-ului Gilort, în vederea modernizării 

Creșei de copii din orașul nostru.  

      Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 14  voturi pentru și 1 abținere - Miloșescu Gheorghe.   

  Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări.  

    Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  arată că este prezentă  în sală dna Dumitrașcu Maria - 

director la SC Salubris Gilort SRL, căreia îi dă cuvântul.  

        dl Miloșescu Gheorghe intervine și arată că dumnealui a cerut special ca dna Dumitrașcu să 

prezinte consiliului local - nu numai dumnealui, pentru că apreciază că toți consilierii sunt interesați de 

activitatea de la SC Salubris Gilort SRL-   situația economico-financiară a societății pe primele 6 luni de 

zile, care a auzit că este bună  și în al doilea rând să ne prezinte ce localități a mai cooptat în cadrul 

societății și pe ce bază?   

   dna Dumitrașcu Maria arată că activitatea societății a crescut, fapt reflectat și de numărul de angajați - 

67 - 70 în prezent, față de 34 când a preluat conducerea societății. Arată că s-a extins activitatea societății 

prin preluarea în zona de operare a localităților Stoina, Căpreni, Stejari și Dănciulești care au aderat la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” și că au fost aduse în societate două mașini 

autoutilitare de gunoi. Precizează că această preluare nu are nici o legătură cu fosta firmă de salubrizare 

care a operat pe raza acestor localități, care este în insolvență.  

     dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă activitatea societății este eficientă, adică dacă încasează mai 

mult decât consumă, în condițiile în care a auzit că la stația de sortare de la Cojani s-a dus o cantitate 

foarte mare de gunoi, mult peste capacitatea acesteia și  care atunci când va trebui dus la Tg. Jiu va 

genera costuri mari. Întreabă câte tone de gunoi sunt acum la Cojani? Consideră că doamna Dumitrașcu 

trebuie să prezinte consilierilor locali toate aceste probleme în formă scrisă și solicită acest lucru. De 

asemenea mai solicită ca din cadrul primăriei să se facă un audit la SC  Salubris Gilort SRL.    

    dna Dumitrașcu Maria îi răspunde că activitatea este eficientă, iar la Cojani sunt în plus 100 de tone 

de deșeuri, în total 1100 tone, pentru că lunar intră 600 de tone din care 150 numai de pe raza orașului Tg. 

Cărbunești, dar că în trei luni de zile va curăța curtea stației de aceste deșeuri, având mai multe soluții în 

acest sens, printre care și predarea acestui gunoi la o societate, cu care este în discuții, contra sumei de 6 

euro pe tonă în vederea arderii acestui gunoi. Precizează că luna trecută au avut audit extern pe care îl va 

prezenta consiliului local.  Arată că luna viitoare va veni cu mai multe documente în fața consiliului local 

și va prezenta și aceste date în formă scrisă. Acum pune la dispoziția dl. Miloșescu raportul financiar  

prezentat aici în forma scrisă.  

   dl Vârdarie Dumitru solicită doamnei Dumitrașcu ca băieții care vin cu mașina de gunoi să ridice 

deșeurile de la Schela de Petrol de la Țicleni să poarte echipamentul  de protecție corespunzător,inclusiv 

mănuși și unelte de strângere a gunoiului căzut din tomberon,   lopată, mătură, etc...  

        Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

             Popescu Daniel                                                              cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  21 august 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei extraordinare a  Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești.   

          La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul orașului  Birău Dănuț, înlocuitorul 

secretarului orașului  cons.jr. Lungu Ana, dl. Glodeanu Alin.    

        Preşedintele de şedinţă dl. Popescu Daniel arată că sunt prezenţi 9 consilieri locali din cei 15 

consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând 6 consilieri locali - Popescu Nicolae, Miloșescu 

Gheorghe, Vârdarie Dumitru, Cîndea  Mihaela-Mirela, Drăghici Cristina-Florentina și Nistor Valeriu.  

  Preşedintele de şedinţă dl. Popescu Daniel supune la vot următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 26 iulie 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind desfășurarea Zilelor Orașului Tg. Cărbunești și a Festivalului de Muzică 

Lăutărească „Gena Bârsan”- ediția a XIII-a -2018. 

      Se aprobă cu 9 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl. Popescu Daniel supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 26.08.2018.      Se aprobă cu 9 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl. Popescu Daniel arată că Proiectul 

de hotărâre privind desfășurarea Zilelor Orașului Tg.Cărbunești și a Festivalului de Muzică Lăutărească 

„Gena Bârsan”- ediția a XIII-a -2018 are la bază un raport de specialitate. 

     dl. primar Birău Dănuț a intervenit cu precizări referitoare la sumele alocate pentru desfășurarea 

Zilelor Orașului Tg. Cărbunești și a Festivalului de Muzică Lăutărească „Gena Bârsan”. Astfel, a precizat 

că pe lângă cei 45.000 lei care au fost alocați inițial în bugetul pe anul 2018 pentru zilele orașului și cei 

7.000 de lei pentru Festivalul „Gena Bârsan” s-a mai suplimentat bugetul cu încă 5.000 de lei. În 

continuare a detaliat cum vor fi cheltuiți cei 45.000 de lei alocați zilelor orașului, mai precis: 40.000 lei 

prestații artistice pe cele 3 zile de spectacol, în care sunt incluse onorariile artiștilor, scena, sonorizare, 

lumini laser; 3.000 de lei un contract cu Doina Gorjului care va desfășura activități artistice în seara de 

marți  28.08.2018; 2.500 lei focul de artificii din ultima zi, care va încheia evenimentele prilejuite de 

Zilele Orașului Târgu Cărbunești. Tot din banii pentru desfășurarea Zilelor orașului vor fi plătite cupe și 

medalii ce vor fi acordate echipelor ce vor participa la turneul de minifotbal, pe care l-am organizat de 

fiecare dată în ultimii ani cu ocazia Zilelor orașului și vor fi cheltuite sume pentru promovarea 

evenimentului.  

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl. Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre privind desfășurarea Zilelor Orașului Tg. Cărbunești și a Festivalului de Muzică Lăutărească 

„Gena Bârsan”- ediția a XIII-a -2018.     

        Se aprobă cu 9 voturi pentru. 

 

          Preşedintele de şedinţă dl. Popescu Daniel arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept pentru 

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                   Popescu Daniel                                                               cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 

 

 

 

 

 

 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  30  august 2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  pe luna august 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești.  

              La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, înlocuitorul 

secretarului orașului  cons.jr. Lungu Ana,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. 

Borcan Alin - contabilul șef, dna. Rădulea Daniela și dl Zorilă Cristian - biroul ADPP, dna Călugăru 

Mihaela - Serviciul Urbanism și Gospodărire Urbană. .  

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali în 

funcţie convocaţi.  

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  supune la vot completarea ordinii de zi cu 

următoarele puncte: 

- Proiect de hotărâre  privind rezilierea contractului de închiriere  nr. 22511 din 17.11.2016.  

- Proiect de hotărâre  privind aprobarea Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-

2019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj. 

- Proiect de hotărâre  privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice (adică, 

a drumurilor comunale ori a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea orașului), 

de către echipamente, utilaje, etc, destinate obținerii de venituri, conform art. 486, alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 – Cod fiscal.                      Se aprobă cu 15 voturi pentru.       

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Aprobarea procesului – verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Tg. 

Cărbuneşti din data de 21.08.2018.  

-2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

-3. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei la HCL nr. 68 din 26 iulie 2018 a obiectivului de 

investiţii „Reabilitare DC 20 Copăcioasa – Pojogeni de la km 12+335 la km 11+085” şi reabilitare DS 

Duţeşti de la km 0+000 la km 0+670 Tg. Cărbunești, judeţul Gorj”. 

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare delegării Serviciului de iluminat public 

în Unitatea Administrativ Teritorială Oraş  Tg. Cărbuneşti. 

-5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului  Tg. Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr.55/02.09.1999 şi atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Gorj, anexa nr.7, poziţia nr.53.   

-6. Proiect de hotărâre  privind rezilierea contractului de închiriere  nr. 22511 din 17.11.2016.  

-7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-

2019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj. 

-8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice 

(adică, a drumurilor comunale ori a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea 

orașului), de către echipamente, utilaje, etc, destinate obținerii de venituri, conform art. 486, alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 – Cod fiscal. 

-9. Raportul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială pe semestrul I/2018 şi raportul privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I/2018. 

-10.  Alegerea președintelui de ședință pe lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018.  

-11.  Declarații politice, întrebări, interpelări.                     Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel   supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din 

data de 21.08.2018.   Se aprobă cu 9 voturi pentru și 6 abțineri - Miloșescu Gheorghe, Vârdarie 

Dumitru,  Cîndea Mihaela-Mirela, Popescu Nicolae, Drăghici Cristina-Florentina și Nistor Valeriu. 
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    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente.  

     dl Borcan Alin - contabilul șef precizează că prezenta rectificare și modificare a bugetului vizează 

doar Spitalul de Urgență Tg. Cărbunești și că față de materialele primite,  anexele nr. 1 și nr. 2 au suferit 

anumite corecții, conform anexelor prezentate astăzi, în ceea ce privește suma de -100 de la titlul 59, 

59.01,  aceasta a fost împărțita în două sume respectiv - 67 la titlul 59.01 și -33 la titlul 10, cap. 10.01.08.  

            Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul 

de hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că Proiectul 

de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 68 din 26 iulie 2018 a obiectivului de investiţii 

„Reabilitare DC 20 Copăcioasa – Pojogeni de la km 12+335 la km 11+085” şi reabilitare DS Duţeşti de 

la km 0+000 la km 0+670 Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj” a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

         Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.   Se aprobă cu 11  voturi pentru și 4 abțineri - Miloșescu Gheorghe, Vârdarie Dumitru,  

Cîndea Mihaela-Mirela, Sandu Simona-Elena.   

    Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare delegării Serviciului de iluminat public în 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş  Tg. Cărbuneşti a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Ghiță Aurelian Dary întreabă dacă până acum am avut un astfel de serviciu și cum a fost atribuit 

firmei care se ocupă în prezent cu iluminatul public? Consideră că este nevoie să se modifice ora de 

aprindere a iluminatului public seara,  pentru că acum se întunecă mai devreme. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că nu am avut organizat un astfel de serviciu, iar 

orele de pornire a iluminatului public au fost modificate să pornească la 20.30 și să se oprească la 07.00.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

     Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului  Tg. Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr.55/02.09.1999 şi atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Gorj, anexa nr. 7, poziţia nr. 53 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. 

         Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.   Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere  nr. 22511 din 17.11.2016 îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente.  

    dl  Ghiță Aurelian Dary întreabă dacă a plătit la zi toate datoriile și mai întreabă ce facem acum cu 

acest spațiu, îl scoatem la licitație pentru închiriere cu prețul inițial sau cu prețul la care s-a închiriat? 

    dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că a plătit tot inclusiv penalitățile și majorările de 

întârziere și că mare parte din suma investită în realizarea acestei stații de autobuz din lemn a fost 

încasată din chirie, adică s-a încasat suma de 12.000 lei, investiția fiind de 14.000 lei; urmează 

procedurile legale de licitație pentru închiriere în baza caietului de sarcini aprobat. 

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.      Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

     Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-

2019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

         Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.   Se aprobă cu 15  voturi pentru. 
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      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice (adică, 

a drumurilor comunale ori a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea orașului), 

de către echipamente, utilaje, etc, destinate obținerii de venituri, conform art. 486, alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 – Cod fiscal îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

         Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel   supune aprobării proiectul de 

hotărâre.   Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:  Raportul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială pe 

semestrul I/2018 şi raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe 

semestrul I/2018. 

      Nu sunt dezbateri. 

   Se trece la punctul 10 al ordinii de zi -  Alegerea președintelui de ședință pe lunile septembrie, 

octombrie și noiembrie 2018 şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel solicită propuneri.    

         dl Nistor Valeriu îl propune pe dl Brujan Mihai Cosmin care este ales cu unanimitate de voturi 

să fie președinte de ședință pe lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018. 

   Se trece la punctul 11 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări.   

      dl  Ghiță Aurelian Dary  arată că apreciază modul în care au fost organizate manifestările dedicate 

Zilelor orașului, fapt confirmat de prezența în număr mare a cetățenilor; pentru anul viitor propune să se 

mute scena mai în spate și porțiunea din fața scenei unde joacă oamenii  să fie asfaltată; de asemenea 

trebuie făcut ceva pentru amenajarea mai multor locuri de parcare pentru că a fost cam haos în ultima zi 

pe 29.08.2018.  Apreciază în mod deosebit partea de logistică pentru spectacole și jocul de lasere care a 

fost foarte frumos. Pentru anul viitor propune să se aloce mai mulți bani și poate  consilierii locali să 

contribuie cu o anumită sumă de bani și să se sărbătorească Ziua consilierului local, iar cu suma strânsă 

să aducă un anumit interpret bun cu priză mare la public.     

     dl Birău Dănuț - primarul orașului mulțumește tuturor consilierilor locali și celor care au fost 

prezenți și care nu au fost prezenți, la ședința extraordinară din 21.08. când s-a aprobat regulamentul 

Festivalului Gena Bârsan și programul și suma de bani, care oricum erau prinși de la început în bugetul 

local; Față de alte localități care au avut sume mult mai mari pentru zilele localităților respective -  spre 

exemplu Turceni - 1,3 miliarde lei, Rovinari - 1,14 miliarde lei , Țicleni - 800 de milioane lei vechi,  noi 

am reușit să organizăm forte bine aceste manifestări cu o sumă mult mai mică respectiv 57.000 lei 

(45.000 lei alocați inițial,  plus 7.000 lei pentru Festival și am am  mai suplimentat cu 5.000 lei). 

Apreciază colaborarea bună cu firma Triton cu care am avut un contract în valoare de 40.000 lei în care 

au fost cuprinse toate prestațiile artistice din zilele de luni 27 și miercuri 28 prestații artistice plus pentru 

toate  cele 3 zile de spectacol -  scena, sonorizarea, lumini laser, prezentator; 3.000 de lei a fost  

contractul cu Doina Gorjului; 2.500 lei focul de artificii din ultima zi; 7.000 lei pentru Festivalul Gena 

Bârsan;  500 lei turneul de minifotbal și 2000 lei pentru reclamă și publicitate aceștia fiind împărțiți câte 

500 lei la patru instituții de presă.  

    Pentru viitor, după ce vom avea pe lângă hotărârile judecătorești, toate actele de luare în primire a 

Parcului Stejeret,  inclusiv procesul-verbal de la Ocolul Silvic Tg. Cărbunești,   vom putea face mai multe 

acțiuni pentru amenajarea acestuia cu scenă, alei,  etc,.  

    dl Cojan Grigore propune ca la anul să se organizeze manifestări artistice și cu ocazia zilei de 1 Mai - 

Ziua Internațională a Muncii. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că a luat în calcul acest lucru și a discutat ca și proiect 

cu cei de la Triton ca în fiecare an,  la începutul lui mai, să deschidem sezonul manifestărilor artistice la 

noi la Cărbunești și tot la noi să se închidă pe 29 august; astfel la începutul lunii mai să organizăm un 

Festival al berii la care contribuția noastră să fie undeva la 10.000 lei ei, iar  cei de la Triton să vină cu 

partea artistică, cu producătorul de bere, de sucuri, cu cei care vând mici,  etc,...  

    dl Vârdarie Dumitru apreciază că este bine că s-a întâmplat să fie acest eveniment la noi la 

Cărbunești; solicită să se facă o propagandă mai bună pentru copii care au susținut spectacolul despre 

care a luat cunoștință de pe Facebook.  

        În altă ordine de idei întreabă care este stadiul cu proiectul de reabilitare a străzii Pieții, cine a 

câștigat?  deoarece circulația va fi deviată pe strada Trandafirilor, consideră că este nevoie să se solicite 

celor de la drumurile naționale să reabiliteze această stradă unde acostamentul este așa cum este.  
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      dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că licitația pentru proiectare și execuție a fost 

câștigată de către SC DOMARCONS  SRL care acum lucrează la proiect; în paralel arată că avut discuții 

cu cei de la SC Aparegio SA, cu cei din ADIA Gorj,  cu președintele Consiliului Județean Gorj  și  s-a 

hotărât, de comun acord, să se înceapă cu canalizarea pe această stradă pentru a evita spargerea asfaltului 

pe viitor; s-a hotărât  alocarea sumei  de 500.000 euro din Fondul IID  (Fondul de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare) pentru această lucrare cu canalizarea, s-a aprobat inclusiv la comisia tehnică modalitatea de 

scoatere la licitație deschisă pentru a putea pe viitor ca această sumă să fie recuperată prin programul  

POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) atunci când se vor accesa fonduri europene. Acum 

licitația pentru canalizare este pe SEAP și va fi atribuită lucrarea  până cel mai târziu pe data de 1 

noiembrie 2018, cu un termen de execuție de 11 luni, astfel ca la 1 octombrie 2019 să fie gata. 

   În legătură cu strada Trandafirilor arată că au fost întreprinse demersuri pe lângă cei de la Drumurile 

naționale și arată că din totalul de 10500 de mp de covor asfaltic, care i-au turnat aceștia în anul 2018, 

aproximativ 7300 au fost turnați în orașul nostru; acostamentele, din păcate nu pot fi făcute pe banii lor 

de reparații pentru că nu au voie;  au mai fost reparate  de către noi cu mixtura rezultată de pe carosabil, 

dar au venit ploile și s-a dus;  acum a înțeles că acest drum a fost predat către CNAIR (Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), care și-a făcut o firmă prin care va executa lucrarea de 

reabilitare în regie proprie.  

       dl Cojan Grigore întreabă ce s-a întâmplat cu licitația pentru drumul de la Comănești?  

      dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că da a fost scoasă la licitație această lucrarea de 

asfaltare  a drumului de la Comănești și a celui de la Duțești, conform vechilor indicatori tehnico-

economici  aprobați, dar din păcate în ultimul timp au crescut prețul la bitum a crescut cu 50%,  de la 400 

de  milioane lei la 600 de milioane de lei cisterna de bitum și implicit prețul asfaltului; chiar dacă s-au 

interesat electronic două firme de lucrare, atunci când s-au deschis ofertele,  nu a mai participat nimeni 

din cauza prețurilor mici la asfalt; atunci s-a luat legătura cu proiectantul să reexamineze proiectul și 

astăzi am venit cu forma nouă a Indicatorilor tehnico economici,  cu aproximativ 70.000 lei mai mult 

decât inițial, care au fost aprobați și pe baza cărora vom organiza licitația de atribuire a lucrării 

respective; arată că la rectificarea bugetară anunțată ne vor veni aproximativ 995.000 lei, bani ce vor fi 

împărțiți și la drumuri și la terenul sintetic de la liceu și la reabilitare străzi pentru strada de la Pojogeni și 

la Ștefănești o porțiune de stradă; de asemenea banii din taxa aprobată astăzi se vor aloca tot pentru 

refacerea drumului de la Ștefănești deteriorat de alții care au promis că îl repară dar nu l-au mai reparat.   

     dl Cojan Grigore îl întreabă pe primar dacă a întreprins demersurile necesare pentru a primi un 

microbuz școlar pentru transportul  elevilor, care sun foarte mulți în zona dumnealui la Cerăt.  

      dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că a solicitat prin Prefectură și atunci când se vor 

distribui  probabil vom primi și noi.  

  dl  Ghiță Aurelian Dary  arată că este abordat pe stradă de dl Zorilă de la Cărbunești-sat și spune că nu 

a primit răspuns scris din partea Consiliului Local. De asemenea întreabă dacă doamna de la Florărie a 

plătit pentru terenul concesionat pe care ți-a edificat acum o construcție pentru Florărie.    

   cons. jr. Văduva Paul și președintele de ședință dl Popescu Daniel îi răspund că i s-a răspuns în scris 

dl Zorilă Gherghe din Cărbunești sat.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că dl Zorilă a făcut o sesizare și la Prefectura Gorj, care 

a fost înaintată primăriei noastre, noi am solicitat de la dl Ciontescu documentele și le transmitem la 

Prefectura Gorj și în funcție de ce vor zice și juriștii Prefecturii vom vedea ce avem de făcut.  Îi răspunde 

de asemenea că  doamna de la Florărie are contractul din 2011 și a plătit.   

        Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi, mulțumește pentru participare și pentru buna 

colaborare pe perioada cât a fost președinte de ședință și urează succes noului președinte de 

ședință. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

             Popescu Daniel                                                              cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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        Încheiat astăzi  17 septembrie  2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al oraşului Tg. Cărbunești.  

              La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin secretarul orașului,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. Borcan 

Alin - contabilul șef.  

   Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că sunt prezenţi 12 consilieri locali  din cei 15 

consilieri în funcţie convocaţi, absentând  Miloșescu Gheorghe,  Cîndea Mihaela- Mirela și Popescu 

Nicolae.   

     Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

         -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 30 august 2018. 

       -2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

        -3. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tg. Cărbunești în Consiliile de Administrație și în 

comisiile CEAC (comisie pentru evaluarea și asigurarea calității) de la cele două instituții de învățământ - 

Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu” și Colegiul Național „Tudor Arghezi”. 

        -4. Adresa Asociației Sportive „Școala de Fotbal Pandurii” Tg.Jiu  nr. 176/06.09.2018,  înregistrată 

la Primăria Tg. Cărbunești la nr. 14575/06.09.2018.  

Se aprobă cu 12 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai-Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 30.08.2018.   Se aprobă cu 12 voturi pentru.  . 

     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018 îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că este îmbucurător că rectificarea bugetară se face pe plus 

pentru orașul nostru, ceea ce demonstrează că toți cei de aici și-au făcut treaba așa cum trebuie, nu am 

umflat sumele la început de an, la întocmirea bugetului și acum la rectificare am primit o sumă 

importantă care ne mulțumește. Precizează că  majoritatea sumelor au fost alocate către realizarea de  

investiții și lucrări aflate în derulare sau care urmează să înceapă;  enumeră câteva: reabilitarea celor două 

drumuri de la Comănești și de la Duțești;  asfaltarea unor porțiuni de stradă la Pojogeni și la Ștefănești; 

asfaltarea străzii Gării (terminarea ovalului  de la gară);  amenajarea bazei sportive de la Colegiul 

Național „Tudor Arghezi” prin realizarea unui teren sintetic pentru handbal și fotbal și repararea 

acoperișului la corpul A; realizarea unui sistem de radioficare în oraș în valoare de 13.000 lei, cu 10 

difuzoare în stațiile de autobuz și în alte locuri importante folosite pentru anunțuri importante și pentru 

muzică ambientală; alocarea sumei de 145.000 lei la Piață la sectorul Agroindustrial pentru proiect și 

execuție învelitoare acoperiș;  40.000 lei au fost alocați pentru igienizarea subsolurilor la blocurile B4, 

B5, B6; 15.000 lei pentru programul After School; 40.000 lei au fost transferați către Spitalul de Urgență 

Tg. Cărbunești și 40.000 lei transferați pentru activitatea sportivă la Clubul Sportiv „Gilortul”; 20.000 lei 

pentru susținerea cultelor; 15.000 lei la blocurile ANL de jos; 5.000 lei pentru reparații fântâni; 20.000 lei 

pentru spațiile verzi pentru că s-a cosit de vreo șase ori iarba anul acesta; 6.000 lei pentru cumpărarea 

unor elemente pentru amenajarea unui loc de joacă la blocul ANL de la stadion; arată că destinația tuturor 

banilor este prezentată în detaliu în anexele la proiectul de hotărâre și în raportul de specialitate pe care 

fiecare consilier le are în mapă; consideră că i-a împărțit bine și corect pe priorități și după cum se vede ei 

merg pe investiții nu pe salarii. 
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    dl Ghiță Aurelian Dary întreabă cum este cu această rectificare? Banii au venit de la Guvern sau nu ? 

În legătură cu asfaltarea de la gară propune să se analizeze dacă nu se poate face și asfaltarea străzii ce 

trece pe lângă Copertina de vânzare a produselor second-hand care face legătura cu aleea ce trece prin 

fața frizeriei; de asemenea semnalează faptul că acolo pe platoul din spatele Copertinei de vânzare a 

produselor  second-hand sunt forte multe mașini ale firmei lui Pârjol, peste 12 mașini care ocupă platoul 

fără să fie o delimitare distinctă care este stradă și care este parcare și solicită să se facă ceva în acest 

sens.  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că da sumele de bani au fost alocați de la rectificarea 

aprobată de Guvern pe baza unui anumit algoritm după o  anumită formulă. Se poate asfalta și aceea 

porțiune de stradă, dar trebuie alocați alți bani. 

       dl Borcan Alin - contabilul șef precizează că față de materialele primite,  sunt unele corecții în anexa 

nr. 1 - Cheltuieli și  anume:  suma de 2,5 mii lei de la nr. crt.  7, lit.c) Casa de Cultură,   titlul 20.05.30 

Alte obiecte de inventar, se duce la nr. crt.7, lit.a) Bibliotecă la același titlu 20.05.30  Alte obiecte de 

inventar; o altă corecție la nr. crt. 6 - Sănătate, codul indicator corect este 51.01.46 în loc de 51.02.46. 

Arată că astăzi a venit de la Finanțele Publice Gorj adresa Ministerului de Finanțe  înregistrată la nr. 

15.122/17.09.2018 prin care ne anunță că aceste sume au fost aprobate pe trimestrul III/2018. De 

asemenea, așa cum a semnalat secretarul orașului dl Vlăduț Grigore-Alin, în proiectul de hotărâre la 

art. 5  în loc de  50.989,08 mii lei trebuie trecută suma de 51.084,08 mii lei, așa cum corect este trecută în 

anexa nr. 6 la hotărâre.    

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre cu modificările prezentate în ședință.     Se aprobă cu 12  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:  Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tg. Cărbunești 

în Consiliile de Administrație și în comisiile CEAC (comisie pentru evaluarea și asigurarea calității) de la cele 

două instituții de învățământ - Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu” și Colegiul Național „Tudor 

Arghezi”. 

   dl Birău Dănuț - primarul orașului   propune ca și pentru anul școlar 2018-2019 să fie menținuți 

aceeași reprezentanți ai consiliului local desemnați prin HCL nr. 91 din 27.09.2017 și solicită acordul 

consilierilor locali,  acord exprimat în unanimitate de voturi.   

     Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:  Adresa Asociației Sportive „Școala de Fotbal Pandurii” 

Tg.Jiu  nr. 176/06.09.2018,  înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești la nr. 14575/06.09.2018.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că la această asociație sportivă activează în jur de 40 de 

copii din cadrul școlii generale din orașul nostru și conform  HCL nr. 24 din 28 februarie 2018 se aprobă 

utilizarea gratuită a microbuzului GJ 09 PRC și pentru transportul participanților din cadrul Școlii 

Gimnaziale „George Uscătescu” la competiții sportive, așa cum este cazul de față drept care solicită 

acordul consilierilor locali pentru a aproba transportul acestor copii,  acord exprimat în unanimitate de 

voturi.   

        Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

   

  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

           Brujan Mihai-Cosmin                                                       cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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        Încheiat astăzi  27 septembrie  2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești pe luna septembrie 2018.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin secretarul orașului,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dna. Rădulea 

Daniela - Biroul Administrarea domeniului public și privat;  

     Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că sunt prezenţi 13 consilieri locali  din cei 

15 consilieri în funcţie convocaţi, absentând  dl Miloșescu Gheorghe și dl Ghiță Aurelian Dary care sunt 

plecați din localitate.   

     Preşedintele de şedinţă Brujan Mihai-Cosmin supune la vot completarea ordinii de zi cu 

următorul punct: Proiect de hotărâre  privind modificarea  anexei   la  HCL nr. 45/27.04.2017 - 

Indicatorii tehnico-economice ai obiectivului de investiții  „Înlocuirea învelitoarei din fibră de sticlă 

ondulată semitransparentă cu învelitoare din tablă, cu sistem parazăpadă la acoperișul copertinei agro-

industriale și al copertinei agro-alimentare din Piața orașului Tg. Cărbunești”- Faza I Copertina Agro-

industriala și atribuirea contractului de lucrări. 

          Se aprobă cu 13 voturi pentru.       

       Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 17 septembrie 2018. 

-2. Proiect de hotărâre  privind  organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice”.  

-3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice și Indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții  „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești”. 

-4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești (Parcare și trotuar zona Spital).  

-5.  Proiect de hotărâre privind inventarierea Copertinei Metalice pentru comerț produse second-hand  în 

domeniul public al orașului Tg. Cărbunești.  

-6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a terenului în 

suprafață de 64 mp situat în strada Mamului nr. 7, oraș Tg. Cărbunești.  

-7. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin încredințarea 

directă a suprafeței de teren de 12,5 mp , teren aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, 

situat în partea de est a blocului G 7 (extindere apartament Becheanu Gabriela Mihaela).  

-8. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin încredințarea 

directă a suprafeței de teren de 12,5 mp ,. teren aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, 

situat în partea de est a blocului G 7 (extindere apartament Martin Ion).  

-9.  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 67 din 26.07.2018 privind inventarierea terenului în 

suprafață de 5127 mp  în domeniul public al orașului Tg. Cărbunești. 

-10. Proiect de hotărâre  privind modificarea  anexei   la  HCL nr. 45/27.04.2017 - Indicatorii tehnico-

economice ai obiectivului de investiții  „Înlocuirea învelitoarei din fibră de sticlă ondulată 

semitransparentă cu învelitoare din tablă, cu sistem parazăpadă la acoperișul copertinei agro-

industriale și al copertinei agro-alimentare din Piața orașului Tg. Cărbunești”- Faza I Copertina Agro-

industriala și atribuirea contractului de lucrări. 

-11. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 13 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai-Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 17.09.2018.   Se aprobă cu 11 voturi pentru și 2 abțineri -  Cîndea Mihaela- 

Mirela și Popescu Nicolae. 

-1- 



     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice” a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că față de proiectul inițial se modifică anexa, în sensul că 

membrii familiei Dobre,  Ion și Victoria și-au schimbat domiciliul și vor fi scoși din lista cuplurilor care 

împlinesc 50 de ani de căsnicie. Cu această ocazie invită pe toată lumea prezentă în sală la manifestările 

ce vor avea loc pe data de 30 septembrie 2018, începând cu ora 12.00. 

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre cu modificările prezentate în ședință.     Se aprobă cu 13  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice și Indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții  „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești” a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 13  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești (Parcare și trotuar zona Spital) a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 13  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind inventarierea Copertinei Metalice pentru comerț produse second-hand  în 

domeniul public al orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 13  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a terenului în suprafață 

de 64 mp situat în strada Mamului nr. 7, oraș Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor 

de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că este vorba despre terenul pe care se află baraca din 

lemn a firmei SC BM Matcons SRL, care a intrat în lichidare judiciară,  ocazie cu care baraca a fost 

cumpărată de către Bălan Cătălin Florin; contractul de concesiune era oricum expirat și singura 

modalitate de concesiune este prin licitație publică, fără ca proprietarul construcției să mai aibă drept de 

preemțiune; în cazul în care va câștiga altcineva licitația privind concesiunea terenului, acesta  va decide 

ce face cu baraca o cumpără sau cere să o demoleze. 

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 13  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin încredințarea directă 

a suprafeței de teren de 12,5 mp , teren aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat în 

partea de est a blocului G 7 (extindere apartament Becheanu Gabriela Mihaela) a fost prezentat pe larg 

în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 13  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin încredințarea directă 

a suprafeței de teren de 12,5 mp , teren aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat în 

partea de est a blocului G 7 (extindere apartament Martin Ion) a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 
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     Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre care se aprobă cu 13  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 67 din 26.07.2018 privind inventarierea terenului în 

suprafață de 5127 mp  în domeniul public al orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că este vorba de terenul de la IAS unde au oamenii case 

fără să aibă acte pe terenurile de sub case; așa cum a mai spus,  după mai multe consultări cu cei de la 

Prefectură, de la Cadastru și de la Finanțe se ajunsese la varianta de a inventaria acest teren în domeniul 

public și ulterior să fie concesionat proprietarilor de construcții, dar  la puțin timp - pe 9 august 2018,   a 

apărut legea de modificare a legii nr. 18/1991 și acești proprietari pot acum să ceară direct să li se dea 

aceste terenuri și de aceea trebuie să abrogăm această hotărâre de consiliu local.  

    cons. jr. Vlăduț Grigore-Alin secretarul orașului arată că este legal deoarece această hotărâre nu a 

produs efecte juridice.  

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 13  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind modificarea  anexei   la  HCL nr. 45/27.04.2017 - Indicatorii tehnico-

economice ai obiectivului de investiții  „Înlocuirea învelitoarei din fibră de sticlă ondulată 

semitransparentă cu învelitoare din tablă, cu sistem parazăpadă la acoperișul copertinei agro-

industriale și al copertinei agro-alimentare din Piața orașului Tg. Cărbunești”- Faza I Copertina Agro-

industriala și atribuirea contractului de lucrări îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că proiectul pentru această investiție este făcut de acum 2 

ani, dar între timp prețurile la materiale au crescut astfel că la licitația de executare a acestei lucrări nu 

vine nimeni pe aceste valori și de aceea se impune actualizarea acestor Indicatori tehnico-economici, 

deoarece numai valoarea materialelor era peste valoarea inițială; pentru alocarea diferenței de bani arată 

că vom face o ședință extraordinară joi 4 octombrie 2018 la ora 16.00, ca să poată veni toată lumea, unde 

vom face anumite modificări în bugetul local.   

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 13  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări.  

  dna Cîndea Mihaela-Mirela arată că a văzut că s-a amenajat și în zona băncii Raiffeisen parcarea și 

întreabă când se vor face și celelalte parcări din oraș.   

    dl Birău Dănuț - primarul orașului   arată că au mai rămas de amenajat parcările în trei zone și 

anume la blocul ANL, pe strada Pădurea Mamului în dreptul garajelor și în spatele blocului M; acestea 

vor fi prinse pentru amenajare  în anii 2019 sau 2020 când se vor aloca și fondurile bănești necesare;  

consideră că anul acesta s-au făcut destule - 50 de locuri de parcare și intrările la blocuri; a reușit să 

deblocheze și licitația pentru drumul de la Comănești și de la Duțești;  

       dl Vârdarie Dumitru întreabă  legat de  acel articol din presă, din Gorjeanul, despre închirierea 

cantinei și a internatului de la Colegiu Național, dacă s-a organizat licitația publică, în ce condiții, pe ce 

perioadă? Consideră că ar trebui dat un drept la replică la acel articol.  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că a fost vorba despre un acord al consiliului local 

care s-a dat pentru închirierea în condițiile legii deci cu toate avizele și aprobările necesare, iar banii să 

fie folosiți în cadrul secțiunii de dezvoltare la Colegiul Național. Nu este vorba despre nici o schimbare 

de destinație a spațiilor respective. Astfel de închirieri se fac peste tot în țară.   Totul este legal, de altfel  

Legea nr. 1/2011 a educației naționale prevede la art. 104 care este finanțarea de bază, iar la  art.108 - 

finanțare suplimentară adică finanțarea din donații, sponsorizări și altele, cum este cazul nostru cu 

închirierea spațiilor libere.    

       Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

           Brujan Mihai-Cosmin                                                       cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  04 octombrie  2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al oraşului Tg. Cărbunești.  

              La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin secretarul orașului,  cons. jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. Borcan 

Alin - contabilul șef.  

   Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că sunt prezenţi 11 consilieri locali  din cei 15 

consilieri în funcţie convocaţi, absentând dl Miloșescu Gheorghe,  dna Cîndea Mihaela-Mirela,               

dl Popescu Daniel  și dl Popescu Nicolae.   

     Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot completarea ordinii de zi cu 

următorul punct: Proiect de hotărâre  privind modificarea art. 3 din HCL nr. 66/26.07.2018 privind 

aprobarea închirierii spațiilor „Cantina + Internat”  aflate în administrare la Colegiul National „Tudor 

Arghezi” Tg. Cărbunești.          Se aprobă cu 11 voturi pentru.       

     Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

         -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 27 septembrie 2018. 

       -2. Proiect de hotărâre  privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018. 

        -3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii Protocolului  între Primăria orașului Tg. 

Cărbunești  și Școala Populară de Artă  Tg. Jiu.     

        -4. Proiect de hotărâre  privind modificarea art. 3 din HCL nr. 66/26.07.2018 privind aprobarea 

închirierii spațiilor „Cantina + Internat”  aflate în administrare la Colegiul National „Tudor Arghezi” 

Tg. Cărbunești.  

           Se aprobă cu 11 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai-Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 27.09.2018.   Se aprobă cu 10 voturi pentru și o abținere - dl Ghiță Aurelian-Dary. 

     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe 

anul 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente.  

        Nefiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre.     Se aprobă cu 11  voturi pentru.   

    Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  încheierii Protocolului  între Primăria orașului Tg. Cărbunești  și 

Școala Populară de Artă  Tg. Jiu a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente.  

     Nefiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre.     Se aprobă cu 11  voturi pentru.   

     Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 66/26.07.2018 privind aprobarea închirierii 

spațiilor „Cantina + Internat”  aflate în administrare la Colegiul National „Tudor Arghezi” Tg. 

Cărbunești  îl are fiecare consilier în mapa cu documente.  

       dl Ghiță Aurelian-Dary întreabă dacă sunt probleme cu hotărârea prin care s-a dat aviz pentru 

închiriere pentru că au apărut articole în presă.  
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       dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde HCL este legală, a fost semnată pentru legalitate de 

către secretarul orașului și a fost verificată de către instituția prefectului și nu sunt probleme. A fost vorba 

despre un acord al consiliului local care s-a dat pentru închirierea în condițiile legii.   

       dl Vârdarie Dumitru consideră că suspiciunea apare pentru că a fost închiriată la o firmă privată? 

Mai întreabă referitor la folosirea banilor ce însemnă această secțiune de funcționare unde se cere acum 

să se aprobe să se cheltuiască banii?  

      dl. Borcan Alin - contabilul șef îi răspunde că hotărârea de consiliu local este strictă și în temeiul 

legii, prin acesta consiliul local dând doar o avizare că au voie să închirieze, restul operațiunilor inclusiv 

licitația și toate celelalte aparțin Colegiului Național „Tudor Arghezi”. Secțiunea de dezvoltare presupune 

cheltuieli de capital - investiții și dotări cu mijloace fixe cu o valoare mai mare de 2.500 lei, iar secțiunea 

de  funcționare cuprinde cheltuieli curente - începând de la salarii și achiziție de bunuri și servicii, 

execuție de lucrări sau prestări de servicii. Totul este perfect legal ceea ce se propune și ceea ce au votat 

consilierii locali.      

   Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.      Se aprobă cu 11  voturi pentru.  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului reamintește consilierilor că sâmbătă 06.10.2018 se aniversează 

Ziua Spitalului și invită consilierii la manifestările ce vor avea loc începând cu ora 09.00.   

           

        Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește tuturor pentru participare.  

   

  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

           Brujan Mihai-Cosmin                                                       cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  15 octombrie  2018,  ora 14.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al oraşului Tg. Cărbunești.  

              La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin secretarul orașului, dl. Corici Sorin - șeful biroului ADPP.   

       Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că sunt prezenţi 9 consilieri locali  din cei 

15 consilieri în funcţie convocaţi, absentând dl Miloșescu Gheorghe,  dna Cîndea Mihaela-Mirela,               

dl Vârdarie Dumitru, dl Ghiță Aurelian-Dary, dra Sandu Simona-Elena și dl Popescu Nicolae.   

     Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

          -1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice și Indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții  „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești”.  

           Se aprobă cu 11 voturi pentru.      

     Se trece la punctul „ al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice și Indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții  „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești” îl are fiecare consilier în 

mapa cu documente.  

        Primarul orașului dl Birău Dănuț - arată că în urma unei discuții, purtate în cursul zilei de joi,  cu 

reprezentanta firmei de consultanță a reieșit că era nevoie urgentă de aprobarea acestei hotărâri, deoarece 

vineri este ultima zi în care se pot depune proiectele pentru obținerea finanțării. Este vorba despre o 

valoare totală a proiectului de peste 100 de miliarde de lei vechi, cofinanțarea noastră fiind de 2%, dar 

având în vedere că proiectul se va derula pe o perioadă de 4 ani vom putea aloca acești bani. Va trebui să 

avem o sumă de bani la început cu care să se demareze proiectul  și apoi să-i primim înapoi.   

     dl. Corici Sorin - șeful biroului ADPP arată că față de HCL nr. 81 din 27 septembrie 2018 care va fi 

abrogată prin hotărârea de astăzi este vorba doar despre modificarea formei acestei hotărâri.      

   Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.      Se aprobă cu 9  voturi pentru.  

           

        Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește tuturor pentru participare.  

   

  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

           Brujan Mihai-Cosmin                                                       cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  25 octombrie  2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești pe luna octombrie 2018.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului,  cons.jr. Văduva Paul - ap. permanent al consiliului local, dl. Borcan 

Alin - contabil șef, dna. Rădulea Daniela - Biroul Administrarea domeniului public și privat.  

     Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri în 

funcţie convocaţi. 

     Preşedintele de şedinţă Brujan Mihai-Cosmin supune la vot completarea ordinii de zi cu 

următoarele puncte:  

      1. Proiect de hotărâre  privind  acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. 

Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”. 

      2. Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită pe o perioada de 5 ani a unor spații  

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj. 

      3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea deplasării în străinătate - în localitatea OSLO, NORVEGIA  

a d-lui Primar Birău Dănuț. 

          Se aprobă cu 15 voturi pentru.       

       Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 04 octombrie 2018. 

-2. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 15 octombrie 2018.  

-3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

-4. Proiect de hotărâre privind desfășurarea Supercupei României - IMAF la Karate în perioada 27 

octombrie 2018.   

-5.  Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii asupra terenului în suprafață de 4,92 mp situat în 

orașul Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor , județul Gorj către moștenitorii concesionarului defunct 

Murdărea Diana.  

-6. Proiect de hotărâre privind repartiția unei locuințe - apartament ANL nr. 7, sc. 1, et. 3 din blocul ANL 

situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești.  

-7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2019  

acordate la nivelul orașului Tg-Cărbunești, județul Gorj. 

-8. Proiect de hotărâre privind revocarea articolului 1 și alineatului (1) al articolului 2 din  HCL nr. 69 din  

26 iulie 2018 privind stabilirea calităţii de reprezentant  pentru oraşul Târgu Cărbunești în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare 

„ADIS” Gorj. 

-9. Proiect de hotărâre  privind  acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  

în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”. 

-10. Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită pe o perioada de 5 ani a unor spații  

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj. 

-11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea deplasării în străinătate - în localitatea OSLO, NORVEGIA  a 

d-lui Primar Birău Dănuț. 

-12. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai-Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 04.10.2018.   Se aprobă cu 11 voturi pentru și 4 abțineri -  dl Miloșescu 

Gheorghe,  dna Cîndea Mihaela-Mirela, dl Popescu Daniel  și dl Popescu Nicolae.   
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     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai-Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 15.10.2018.    

        Se aprobă cu 9 voturi pentru și 6 abțineri - dl Miloșescu Gheorghe,  dna Cîndea Mihaela-Mirela,  

dl Vârdarie Dumitru, dl Ghiță Aurelian-Dary, dra Sandu Simona-Elena și dl Popescu Nicolae.  

     Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente. 

          dl Borcan Alin - contabilul șef precizează că față de materialele primite,  sunt unele modificări 

care sunt expuse în detaliu în Nota de Informare prezentată astăzi, pe care toți consilierii o au în față. 

Aceste modificări sunt generate în principal de faptul că se rectifică bugetul local cu suma de + 9.000 lei, 

bani alocați de la Direcția de sănătate Publică Gorj pentru finanțarea Spitalului pentru achiziționarea unui 

aparat medical. Mai sunt  unele modificări în cadrul acelorași capitole bugetare cu influență zero atât la 

Autorități executive, la Spital și la Bibliotecă, conform referatelor menționate la începutul Notei de 

Informare. Toate aceste modificări se regăsesc și în cadrul anexelor. 

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre cu modificările prezentate în ședință.     Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

         Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată 

că Proiectul de hotărâre privind desfășurarea Supercupei României - IMAF la Karate în data de 27 

octombrie 2018, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind transmiterea concesiunii asupra terenului în suprafață de 4,92 mp situat în 

orașul Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor , județul Gorj către moștenitorii concesionarului defunct 

Murdărea Diana a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente. 

     dl Miloșescu Gheorghe  arată că s-a discutat în comisia economică despre acest proiect de hotărâre și 

întreabă dacă din punct de vedere juridic este legală această transmitere. 

    secretarul orașului cons.jr. Vlăduț Grigore-Alin îi răspunde că este legală, deoarece  dreptul de 

concesiune se transmite prin moștenire, cu acordul proprietarului.   

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind repartiția unei locuințe - apartament ANL nr. 7, sc. 1, et. 3 din blocul ANL 

situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor 

de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2019  

acordate la nivelul orașului Tg-Cărbunești, județul Gorj a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Miloșescu Gheorghe  are câteva întrebări, dar vede că nu este prezenta doamna Stoican. Arată că a 

văzut că în fiecare an apar din ce în ce mai multe dosare pentru ajutor social și nu înțelege care este cauza 

din moment ce acum sunt disponibile foarte multe locuri de muncă. De asemenea se vorbește  că unele 

persoane angajate ca asistent personal la persoanele cu handicap grav nu își fac treaba așa cum trebuie.  

       dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că numărul persoanelor pentru ajutorul social 

pentru anul 2019 este estimat, dar că în realitate poate fi mai mic. Asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap, de regulă, sunt membrii ai familiei persoanei cu handicap sau rude apropriate; oricum aceștia 

sunt pontați, sunt verificați prin sondaj și depun, lunar, rapoarte de activitate.  
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Nu are date despre cazuri în care aceștia nu își fac treaba, iar dacă dl. Miloșescu are astfel de date să vină 

cu exemple concrete și se vor verifica cele semnalate. 

      Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru 

    Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind revocarea articolului 1 și alineatului (1) al articolului 2 din  HCL nr. 69 din  

26 iulie 2018 privind stabilirea calităţii de reprezentant  pentru oraşul Târgu Cărbunești în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare 

„ADIS” Gorj, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”, îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioada de 5 ani a unor spații  

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată 

că Proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate - în localitatea OSLO, NORVEGIA  a 

d-lui Primar Birău Dănuț, îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că este vorba despre un proiect cu finanțare norvegiană pe 

energie verde. Arată că ieri a fost la București la o conferință cu titlul „Lucrăm împreună pentru o 

Europă verde” pe această temă a producerii energiei din mai multe surse: energie solară, apele termale și  

inclusiv din deșeurile menajere, respectiv producerea printr-un reactor (container) a biogazului; este 

vorba despre achiziționarea unui astfel de container care produce 500000 de metri cubi de biogaz anual  

din aproximativ 3000 tone de deșeuri menajere. La această ofertă trebuie aplicat la grantul de finanțare 

până la data de 14.03.2019, ora 14.00,  finanțarea fiind de la 200 de mii euro până la 2 milioane de euro.  

Vizita în Norvegia în perioada 14-16 noiembrie 2018, este pentru a se vedea cum funcționează un astfel 

de container și pentru a intra în contact cu firma producătore a acestuia respectiv Antec Biogas. Pentru 

această vizită am aplicat pentru un grant de 1200 euro, urmând ca după ce se face vizita, în 30 de zile să 

trimitem documentele cu cheltuielile acestei vizite și această sumă de 1200 euro va fi returnată.  Mai 

multe detalii va prezenta după efectuarea vizitei când vom decide ce facem, deoarece va trebui să 

angajăm o firmă pentru consultanță cu plata atunci când proiectul este aprobat; trebuie și un studiu de 

prefezabilitate aprobarea unor indicatori tehnico-economici.   

    dl Miloșescu Gheorghe  întreabă dacă aceste reactoare sunt dispuse în niște gropi?  

     primarul orașului dl Birău Dănuț îi răspunde că nu sunt gropi, ci este vorba despre niște containere 

de dimensiunea 20 x 6 metri, care se dispun la sol.   

      Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru 

    Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări.  

     dl Cojan Grigore propune ca la școala de la Cerăt, unde nu se mai fac ore nici la școală, nici la 

grădiniță, să se aprobe să se amenajeze un dispensar (cabinet) medical, pentru că sunt foarte multe 

persoane în vârstă în sat. De asemenea întreabă care este situația cu asfaltul de la Comănești.    

     primarul orașului dl Birău Dănuț îi răspunde că a luat act de această solicitare, dar trebuie 

respectată o anumită procedură de schimbare a destinației acelei clădiri, cu avize de la Inspectoratul 

Școlar Județean Gorj și de la Ministerul Educației.  
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    Arată că a încercat acest lucru pentru niște spații de  la școala de la Pojogeni și nu s-au obținut toate 

aceste avize din diverse motive. Rămâne de văzut pe viitor ce se va putea face. În legătură cu asfaltul de 

la Comănești arată că lucrarea a fost scoasă la licitație de două ori până acum, dar din păcate nu a venit 

nimeni, spune că acum suntem în procedură cu a treia licitație și speră că se va adjudeca și dacă timpul va 

permite se va turna și asfaltul.  

   dl Ghiță Aurelian-Dary întreabă pe domnul secretar, în legătură cu sesizarea dl Zorilă de la 

Cărbunești-sat dacă trebuie să facem noi, Consiliul Local,  acțiune în instanță, conform adresei de la 

Prefectură primită de acesta.   

   dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că dumnealui în calitate de consilier local să se 

consulte cu dl Văduva Paul - juristul consiliului local,  cu dl secretar Vlăduț și dacă dorește să inițieze un 

proiect de hotărâre și dacă se adoptă  o astfel de hotărâre primarul o va duce la îndeplinire. 

  secretarul orașului dl Vlăduț Grigore Alin arată că trebuie analizată foarte bine situația pentru că dacă 

demersul nu este bine fundamentat, cel reclamat poate cere cheltuieli de judecată, care vor trebui achitate 

de instituție.  

     dl Ghiță Aurelian-Dary mai întreabă despre radioul din oraș, cine se se ocupă de acesta, muzica 

cântă automat sau este cineva care se ocupă de acesta. Propune ca în anumite ore să se difuzeze și știri, 

horoscop, meteo, pentru că oamenii sunt interesați.   

   secretarul orașului dl Vlăduț Grigore Alin arată că dl primar a dispus să se emită o dispoziție prin 

care a stabilit ca de acest radio să se ocupe dl Glodeanu Alin și dna Zanfira Maria Anuntziata.  

   dl Ghiță Aurelian-Dary spune că l-au întrebat cei de la Piață cât durează lucrarea la Piață pentru că ei 

vor ca în decembrie să se mute acolo.   

    dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că termenul de execuție este 15.12.2018; mesele și 

standurile sunt proprietatea Consiliului Local, toate contractele care au fost acolo s-au reziliat, legal  

conform clauzelor menționate în acestea, pentru reabilitare și modernizare. Lucrarea este destul de 

complexă pentru că se lucrează la stâlpii pentru acoperiș,  la părțile exterioare vor fi înlocuite cu 

termopane,  se va turna beton în strat de 10 cm  elicopterizat, care va arăta ca în Moll,   se vor monta 

panouri termoizolante pe laterale, se vor face toate lucrările de rigidizare a structurii conform expertizei 

efectuate acolo atunci când s-a contestat în instanță raportul Curții de Conturi. Standurile vor fi mutate pe 

lateralele Pieței.  Pe mijloc se vor monta niște mese pentru comerț.  

   dna Drăghici Cristina-Florentina arată că a depus o expunere de motive prin care a cerut ca în zona 

blocurilor ANL de la Stadion să se declare zonă rezidențială și să se dispună anumite reguli privind viteza 

de circulație a autoturismelor și respectarea locurilor de parcare. Acesta deoarece acolo se parchează pe 

alei și se circulă cu viteză foarte mare, peste 40 km la oră, și există pericolul producerii unor accidente, 

deoarece  sunt foarte mulți copii care aleargă și pot să apară în fața acestor mașini; nu ar dori să ne 

înregistrăm cu un astfel de caz și abia apoi să luăm măsuri și de aceea solicită să se ia măsurile înainte de 

producerea unui astfel de eveniment; arată că poliția locală nu își face și nu și-a făcut niciodată datoria în 

această zonă în ceea ce privește respectarea locurilor de parcare. Este foarte bine dacă se vor monta 

indicatoare de limitare a vitezei pentru că atunci vor putea fi trași la răspundere cei care nu le respectă.  

     dna Călugăru Mihaela arată că a studiat solicitarea doamnei Drăghici Cristina și nu se poate amenaja 

zonă rezidențială, pentru că trebuie îndeplinite anumite condiții, dar va lua legătura cu Poliția orașului Tg. 

Cărbunești și se vor instala indicatoare de limitare a vitezei.   

    dl Popescu Daniel consideră  că în zona blocurilor ar trebui să se facă sens unic de la strada 

Petroliștilor spre strada Pieții,  pe strada Bradului, în oricare  direcție.  

       Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

           Brujan Mihai-Cosmin                                                       cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  12 noiembrie  2018,  ora 14.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al oraşului Tg. Cărbunești.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului,  cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local, dl. 

Borcan Alin - contabil șef, dna. Rădulea Daniela - Biroul Administrarea domeniului public și privat.  

         Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că sunt prezenţi 10 consilieri locali  din 

cei 15 consilieri în funcţie convocaţi, absentând dl Miloșescu Gheorghe,  dna Cîndea Mihaela-Mirela,               

dl Vârdarie Dumitru, dra Sandu Simona-Elena și dl Popescu Nicolae.   

Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi:   

      -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 25 octombrie 2018. 

      -2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

      -3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii Protocolului  între Orașului Tg. Cărbunești,   

Grupul de Inițiativă Locală DEL Tg. Cărbunești și Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”.     

       -4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a unor 

spații Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu”  Gorj.  

       -5. Proiect de hotărâre privind  inventarierea  unor alei pietonale în domeniul public al orașului Tg. 

Cărbunești.        Se aprobă cu 10 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai-Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 25.10.2018.   Se aprobă cu 10 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018 îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

   dl Ghiță Aurelian Dary întreabă dacă suma de 57.000 lei, care este cu minus, reprezintă amenzi sau 

altceva?   

    dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că la venituri s-a primit prin decizie suma de 200.000 lei 

din sume defalcate din TVA și s-au diminuat veniturile cu -57.000 lei,  rezultând rectificarea cu                

+ 143.000 lei, din care 103.000 lei au fost repartizați pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu 

handicap, restul de 40.000 lei fiind distribuiți pentru acoperirea anumitor cheltuieli, prezentate în anexe.  

De asemenea sunt și anumite modificări, prezentate în detaliu în anexe și în raportul de specialitate.  

    dl Borcan Alin - contabilul șef precizează suma de -57.000 lei este o diminuare a veniturilor 

prognozate a se realiza din amenzi. Celelalte modificări sunt prezentate concret în raportul de specialitate 

și sunt făcute pentru a  rezolva necesitățile rezultate din referatele de necesitate. 

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 10  voturi pentru.   

         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată 

că Proiectul de hotărâre privind aprobarea  încheierii Protocolului  între Orașului Tg. Cărbunești,   Grupul 

de Inițiativă Locală DEL Tg. Cărbunești și Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente. 

        dna Drăghici Cristina-Florentina întreabă dacă acest protocol nu a mai fost încheiat odată și 

prezintă anumite erori cuprinse în acesta și anume la Obligațiile Orașului Tg. Cărbunești, la litera c) și 

termenul până la care este valabil. 
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      dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că este vorba despre un alt parteneriat, încheiat în 

vederea realizării lucrării de  Prelungire a acoperișului de la Copertina de comercializare produse 

second-hand; arată că din greșeală au rămas unele obligații și date din anteriorul contract, dar vor fi 

corectate, inclusiv data până la care este valabil, care va fi 15.12.2018. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre cu corecturile prezentate în ședință. Se aprobă cu 10  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a unor spații 

Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu”  Gorj  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că este vorba despre un spațiu de 46 mp  care nu a fost 

cuprins în hotărârea adoptată luna trecută.    

         Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 10  voturi pentru. 

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind inventarierea  unor alei pietonale în domeniul public al orașului Tg. 

Cărbunești îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

   dl Popescu Daniel întreabă care este Aleea Brazilor, cea din Parc sau alta. 

   dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că este vorba despre aleea de pe lângă vechea clădire 

a Poștei, cea din Parc fiind inventariată.    

         Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

proiectul de hotărâre.     Se aprobă cu 10  voturi pentru. 

       Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

           Brujan Mihai-Cosmin                                                       cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  26 noiembrie  2018,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 

Tg. Cărbunești pe luna noiembrie 2018.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț Grigore-

Alin - secretarul orașului,  cons.jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul  permanent al consiliului local, dl. Borcan 

Alin - contabil șef, dna. Rădulea Daniela - Biroul Administrarea domeniului public și privat.  

     Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri în funcţie 

convocaţi. 

     Preşedintele de şedinţă Brujan Mihai-Cosmin supune la vot completarea ordinii de zi cu următorul 

punct:  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Proiectului  Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul 

şcolar 2019-2020  pe raza oraşului Tg. Cărbunești,  judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului conform de 

către IȘJ Gorj .          Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

       Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 12 noiembrie 2018. 

-2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești, județul Gorj. 

-3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018.  

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului orașului Tg. Cărbunești județul Gorj și al Serviciului Public Poliția Locală Tg. Cărbunești. 

-5. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilei Naționale a României în anul  2018.  

-6.  Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Județean  „E vremea colindelor” ediția a -VI-a , 12 

decembrie 2018.  

-7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 22328 din 16.12.2013.    

-8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 14476 din 06.10.2005.    

-9. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar la unele bunuri care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești (strada Crizantemelor).  

-10. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar la unele bunuri care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești ( corp de clădire C8 - Policlinica spital - Ambulatoriu).    

-11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către Andrițoiu Daniela Liliana a terenului 

în suprafață de 9 mp, situat în strada Trandafirilor, oraș Tg. Cărbunești.   

-12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Proiectului  Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul 

şcolar 2019-2020  pe raza oraşului Tg. Cărbunești,  judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului conform de 

către IȘJ Gorj . 

-13. Informare prezentată de  primarului orașului privind vizita efectuată în Norvegia în perioada 14 -

16.11.2018.  

-14. Alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019.  

-15. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

             Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 12.11.2018.    

      Se aprobă cu 10 voturi pentru și 5 abțineri -  dl Miloșescu Gheorghe,  dna Cîndea Mihaela-Mirela, dl 

Vârdarie Dumitru, dl Popescu Nicolae și dra Sandu Simona Elena.    

     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi  și președintele de ședință dl Brujan Mihai-Cosmin propune să se 

amâne dezbaterea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj până la sosirea în sală a dl Tîrziu Constantin - managerul spitalului.            

Se aprobă cu 15 voturi pentru.   
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       Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

          dl Borcan Alin - contabilul șef precizează că materialele au fost depuse astăzi și este vorba despre o 

decizie a Finanțelor Publice Gorj privind sume din TVA, respectiv 5000 lei pentru indemnizațiile persoanelor 

încadrate în grad de  handicap; de asemenea este vorba despre  rectificarea bugetului spitalului cu suma de 

359 mii lei sume primite astfel 195 mii lei de la Casa de Sănătate Gorj și 164 mii lei subvenții de la Fondul 

național de sănătate. Mai este vorba de realocarea, la cererea spitalului, a sumei primită ca subvenție de către 

spital de 21.000 lei de la secțiunea de funcționare la secțiunea de dezvoltare a Bugetului Spitalului și 

modificarea corespunzătoare a anexelor la prezenta hotărâre.  

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre cu modificările prezentate în ședință.     Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

         Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului orașului Tg. Cărbunești județul Gorj și al Serviciului Public Poliția Locală Tg. Cărbunești, a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

            Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind sărbătorirea Zilei Naționale a României în anul  2018 a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

       dl Birău Dănuț - primarul orașului îi invită pe toți consilierii la festivitățile ce vor avea loc sâmbătă 1 

decembrie,  la Monumentul Eroilor la ora 13.00 și anume depuneri de coroane și defilarea militarilor;  apoi în 

Piața orașului la tradiționala masă  fasole cu cârnați.   

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

       Se revine la  punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești, județul Gorj a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente. 

   dl Tîrziu Constantin - managerul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești arată că se impune aprobarea 

acestui stat de funcții deoarece pe parcursul anului 2018 au avut loc mai multe modificări ca urmare a 

promovărilor în funcție la asistenții medicali,  de la asistent debutant la asistent principal în urma examenului 

din octombrie 2018; de asemenea la medici, unii medici specialiști  au devenit medici primari în urma 

examenului din lunile mai,  iunie și unii medici rezidenți au devenit medici specialiști; toate aceste promovări 

având loc prin examene conform legii; de asemenea la compartimentul Urgență este vorba despre o altă 

organigramă conform adreselor ministerului și deci trebuie modificată; arată că a urmărit statul de funcții să 

nu fie la limita superioară a numărului de posturi permis de lege, ci în funcție de numărul de paturi s-a mers pe 

limita minimă a numărului de posturi. Arată că este mare nevoie de medici la Neonatologie,  la Cardiologie și 

ATI unde urmează să se scoată la concurs aceste posturi; de asemenea arată că spitalului este inclus într-un  

program de protezare pe țară și Casa de sănătate Gorj ne-a cerut să avem un anumit număr de personal și după 

ce am angajat mai multe categorii de personal asistenți,  infirmieri,  brancardieri,  chiar astăzi am primit o 

adresă prin care ne atenționa că nu suntem în regulă cu numărul de personal, dar le-am arătat că suntem în 

regulă. 

     dl Miloșescu Gheorghe  apreciază că este normal să aibă loc astfel de modificări, dar întreabă dacă 

fondurile bănești sunt suficiente și dacă vin odată cu aceste modificări, deci dacă se asigură banii necesari 

pentru salarii. 

   dl Tîrziu Constantin arată că de regulă da se asigură fondurile necesare, dar mai este o prevedere legală și 

anume dacă nu sunt bani suficienți se achită salariile la nivelurile anterioare. 

      Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    dl Tîrziu Constantin mulțumește consilierilor și le transmite că de fiecare dată le stă la dispoziție cu orice 

date și de aceea le transmite ca atunci când au nelămuriri să îl sune și le va răspunde  concret.  

      dna Drăghici Cristina întreabă despre doctorița care este specialist pe chirurgie pediatrică și care nu 

poate să intre în sala de operație; consideră că este riscul  să o pierdem pe această doctoriță dacă nu poate să    
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profeseze, inclusiv în sala de operații. Mai întreabă dacă nu putem înființa un centru de transfuzii la noi în 

spital? Dacă pe Neonatologie stăm bine ca aparatură - incubatoare și altele ?  

  dl Tîrziu Constantin îi răspunde că doctorița specialist în chirurgie pediatrică este pe ambulatoriu unde 

oferă consultații, dar neavând o sală de operații cu această destinație de  chirurgie pediatrică nu are unde să 

opereze; este forte greu și costisitor să înființăm un astfel de compartiment. Este adevărat că mulți medici care 

se afirmă la noi pleacă în altă parte.  De asemenea înființarea unui centru de transfuzii necesită pe lângă 

personal, foarte mulți bani pentru dotarea cu aparatură, este foarte greu. Pe Neonatologie stăm bine ca dotări, 

nu foarte bine, dar mai trebuie un medic pentru a se asigura două ture.  

    Roagă consiliul local ca în lunile ianuarie, februarie sau martie, când se vor face repartițiile pentru 

apartamentele ANL, să se aibă în vedere și asigurarea locuințelor ANL pentru medicii care cer astfel de 

locuințe,  altfel aceștia pleacă, pentru că nu au unde să stea și dă exemplu - medicul radiolog și  doctorița de la 

nefrologie. Mai arată că Spitalul Cărbunești are 4 ha de teren, teren  care a fost luat și s-a făcut parcul de la 

blocurile ANL, dar nu s-a mai dat înapoi Spitalului acest teren al Spitalului. 

       secretarul orașului cons.jr. Vlăduț Grigore-Alin consideră că ar fi bine să se obțină finanțare de la 

Ministerul Sănătății pentru construcția unor apartamente pentru specialiști și atunci s-ar rezolva problema 

locuințelor pentru medici.  

    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind organizarea Festivalului Județean  „E vremea colindelor” ediția a -VI-a , 12 

decembrie 2018 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente. 

     Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 22328 din 16.12.2013 a fost prezentat 

pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 14476 din 06.10.2005 a fost prezentat 

pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

      dna Drăghici Cristina solicită să li se pună în vedere să respecte regulile minime de igienă, adică să se 

dea șervețele sau pungi atunci când se vând produse de patiserie.  

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de hotărâre.     

Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind majorarea valorii de inventar la unele bunuri care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești (strada Crizantemelor) a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind majorarea valorii de inventar la unele bunuri care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești (corp de clădire C8 - Policlinica spital - Ambulatoriu a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către Andrițoiu Daniela Liliana a terenului în 

suprafață de 9 mp, situat în strada Trandafirilor, oraș Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin   arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Proiectului  Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 

2019-2020  pe raza oraşului Tg. Cărbunești,  judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului conform de către IȘJ  
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Gorj ,  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

  Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune aprobării proiectul de hotărâre 

care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 13 al ordinii de zi:  Informare prezentată de  primarului orașului privind vizita 

efectuată în Norvegia în perioada 14-16.11.2018.  

       dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că săptămâna trecută, în zilele de miercuri, joi și vineri a fost 

în Oslo - Norvegia, la o întâlnire cu reprezentații firmei Antec BioGas  pentru documentare și pentru a purta 

discuții în vederea achiziționării de către orașul Tg. Cărbunești a unei instalații de producere de biogaz și 

energie electrică cu fonduri norvegiene. Arată că în Norvegia protejarea mediului și producerea energiei verde 

este o prioritate și dacă noi românii spunem uneori că vrem  să „facem din rahat bici”,  la ei chiar se face din 

rahat energie,  adică au văzut la o fermă pilot că din bălegarul de la vite și porci ei fac apă caldă, biogaz și 

energie electrică, iar restul este făcut compost și folosit la fertilizarea terenurilor agricole. În Oslo mare parte 

din gazul folosit pentru încălzire este obținut din gunoiul menajer și din fecalele de la stațiile de epurare; mai 

mult de 50% din autobuze merg cu biogaz nu cu motorină, alte autobuze sunt electrice; în Norvegia statul 

gestionează petrolul și numai 4% din câștiguri este folosit de guvern la buget, restul este depus într-un fond 

suveran, pentru educarea și bunul trai al generațiilor viitoare.     

   După ce am văzut despre ce este vorba și care sunt costurile, făcând calcule este vorba despre o sumă destul 

de mare de 2,5 milioane de euro pentru o astfel de instalație, iar cofinanțarea fiind de 15% deci undeva la 

aproximativ 20 de miliarde de lei vechi,  ceea ce depășește tot bugetul nostru pe un an pentru investiții! Arată 

că se va duce mâine la București să se întâlnească cu o firmă de consultanță pe această temă  și poate vor găsi 

o modalitate de asigurare a acestei cofinanțări din partea Ministerului Mediului  sau la Ministerul Dezvoltării,  

pentru că din bugetul local nu se poate asigura această cofinanțare chiar dacă nu am mai face nimic un an de 

zile. Va prezenta consiliului local cele stabilite.     

    Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018, 

ianuarie și februarie 2019 şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin solicită propuneri.       

      dl. Ardelean Ion îl propune pe dl Nistor Valeriu. 

   Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin supune la vot propunerea ca dl Nistor Valeriu să fie ales  

președinte de ședință pentru lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019.  

             Se aprobă cu unanimitate de voturi . 

    Se trece la punctul 15 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări.  

       dl Ghiță Aurelian-Dary arată că a avut o confruntare cu dl Miloșescu Gheorghe  pe tema convocării 

ședințelor de comisie și a obligativității participării consilierilor la aceste ședințe și  de aceea în conformitate 

cu art. 40 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local,  dorește să se discute pe marginea 

acestor prevederi pentru că dl Miloșescu i-a spus să își dea demisia și din funcția de președinte de comisie și 

de consilier local  pentru că nu a procedat corect și a dat dovadă de grandomanie. După dă citire textului din 

regulament arată că dumnealui consideră că a procedat corect, a convocat ședința de comisie cu trei zile 

înainte pentru a dezbate anumite proiecte înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 04 

10.2018 care privesc activitatea comisiei.  

    dl Miloșescu Gheorghe  arată că nu a procedat corect pentru că i-a convocat  doar cu o zi sau două înainte 

de data desfășurării ședinței și nu crede că este obligatoriu să vii l o ședință de comisie înainte de o ședință 

extraordinară a consiliului local .    

    dl Birău Dănuț - primarul orașului intervine și arată că este obligatoriu și totodată moral ca toți 

consilierii să vină la toate ședințele, atât ordinare cât și extraordinare pentru că nu facem ședințe doar de 

dragul de a face ședințe ci  de fiecare dată se dezbat probleme importante ale comunității și se adoptă hotărâri 

care rezolvă aceste probleme tocmai de aceea fiind aleși de către cetățeni.  Arată că pe data de 04.10 era vorba 

despre rectificarea bugetului cu banii veniți pentru persoanele cu handicap pentru a se putea achita aceste 

drepturi fără întârziere.    

       secretarul orașului cons.jr. Vlăduț Grigore-Alin arată că da în conformitate cu Regulamentul de 

organizare și funcționare a consiliului local și cu Legea nr. 215/2001 consilierii sunt obligați să participe la 

toate ședințele consiliului local atât ordinare, extraordinare sau de îndată, atunci când sunt probleme urgente.  

       Au loc controverse între dl Miloșescu Ghorghe și dl Ghiță Aurelian-Dary.  

       Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai-Cosmin arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

           Brujan Mihai-Cosmin                                                       cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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